
ПРОЕКТЪТ С 
МИСИЯ 

EVENTS GUIDE Bulgaria

#1 Конгресно-конферентен туризъм 



Events Guide - първото по рода си 
дигитално издание в полза на 

събитийния туризъм в България, 
поместено в платформата на 

www.EventPlus.bg



Съдържание

★ Мисия

★ Какво всъщност е Events Guide и как 

функционира?

★ Ползи от Events Guide

★ Съдържание и автори

★ Разпространение и аудитория

★ Партньори

★ Какви са вашите ползи, ако се включите в 

Events Guide?

★ Контакти



Мисия Events Guide Bulgaria

Events Guide дава възможност на студенти по туризъм да осъществят и придобият 
практически знания и умения в сферата на този отрасъл и осъществява директна 
връзка между образованието и бизнеса, като получат стажантски опит в сферата на 
събитийния туризъм. 

Мисията на Events Guide е да утвърди и популялизира 
един от многобройните видове тузиръм – събитийния. 

Да утвърди страната ни като топ дестинация за 
осъществяване на събития от различен характер. Това 
би подпомогнало за развитието на туризма като цяло, 
както на местна почва, така и на национално ниво. 



Events Guide e първото специализирано дигитално издание в полза на 
събитийния туризъм и на всеки организатор на събития.

Платформата EventPlus.bg и катедра по Туризъм от Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил и Методий“ обединяват своите усилия в 
създаването на първото специализирано издание в България, което има за 
цел да популяризира привлекателните места в страната ни, подходящи за 
ивенти от корпоративен, частен или национален характер.

Първото издание на Events Guide ще съдържа 8 научно-изследователски 
материала, които представят възможностите за практикуване на конгресно-
конферентен туризъм в осем от туристическите райони на България (според 
последната концепция за туристическо райониране) и др. авторски статии.

Повече по темата ще намерите ТУК

Какво е Events Guide Bulgaria?

https://eventplus.bg/balgaria-shte-ima-spetsializirano-izdanie-v-polza-na-sabitijniya-turizam/


Ползи от Events Guide 

★ Участие в развитието на събитийния туризъм на национално ниво
★ Популяризиране на вашите услуги/места за събития
★ Актуална информация за състоянието на събитийния туризъм в 

България
★ Лесна и достъпна информация за целевата аудитория, към която се 

стремите
★ Запознаване на потребителя с вашия район, предимства, 

туристически обекти;
★ Имиджово позициониране
★ Възможност да работите със студенти и да откриете потенциални 

кадри сред тях. Потенциал да участвате в процеса на обучение към 
катедрата по Туризъм, като лектор по предварително избрана тема.

Онези от вас, които вече са част от партньорската програма на Еventplus.bg, имат възможност 
да се включат с разширено представяне в изданието на Events Guide на преференциална цена. 



Съдържание на Events Guide #1

★ Ще бъдат извеждани важни стратегически дадености на населените 
места и районите, техни конкурентни предимства, касаещи пряко 
организаторите при избора им на дестинация за провеждане на 
конгресно-конферентно събитие. Онагледява се разпределението на 
конгресно-конферентните обекти според тяхната категория, както и 
други интересни зависимости;

★ „Под лупа“ ще се акцентира върху конкретни ключови характеристики на 
разглежданите туристически места, които ги правят привлекателни за 
конгресно-конферентни туристопотоци. Вниманието на читателя ще се 
насочи и към спецификата на конгресно-конферентния туризъм чрез 
важни теоретични обосновки, изводи и препоръки, които биха могли да 
се следват от стратезите в туристическите политики по места. Извеждат 
се добавените стойности на други, често традиционни за районите 
видове туризъм с влияние върху конгресно-конферентния. 



Съдържание на Events Guide #1

★ Във всяка от статиите се разглежда един (или повече) град, който авторите приемат за 
ключов за района в контекста на разглежданата тематика. 

★ Обособени са секции с анализи на предлаганите заведения за хранене, прилежащи към 
хотелите. В тях се разглеждат и възможностите и потенциала на самостоятелните 
такива, които имат пряко влияние върху качеството на всяко делово събитие. 

★ Прави се обзор на забележителностите и атракциите с емблематична стойност за 
районите. Подбрани такива, които биха били удачно допълнение дори и за най-
натоварената работна програма на конгресно-конферентното събитие.

Всяка от осемте статии на специализираното издание e базирана на проведено 
изследване, в което основно участие взимат работни екипи от специалност „Туризъм“ при 
Великотърновския университет. Разработката на материалите по научна методология е 
дело на екип преподаватели от катедра „Туризъм“ при същото ВУЗ. 



Автори на Events Guide #1

★ Д-р Надежда Стоянова Костадинова - главен асистент при катедра „Туризъм“ на 
Стопански факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и

ръководител на студентски екипи, набиращи данни по изследването. Работи устойчиво по 
установяване на ефективни партньорства с бизнес организации от туристическия сектор, 
които да бъдат успешно внедрявани в академичната среда. Член е на научните комитети на 
няколко международни научни конференции, инициирани у нас и в чужбина.

★ Д-р Олга Манчева-Али - преподавател в катедра „Туризъм” при Стопански факултет на 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Член е на Съюз на учените в 
България – клон Велико Търново.

★ Д-р Жанина Стоянова - етнолог, екскурзовод и преподавател в катедра „Туризъм“ на 
Великотърновския университет. С интересите в областта на културноисторическото 
наследство, изкуството в разнообразните му проявления, старите запазени български 
занаяти и обичаи. 

★ Рецензент – доц. д-р Мая Иванова – преподавател във Висше Училище по 
Мениджмънт, Варна, ръководител на Катедра Туризъм. С десет годишен опит като 
туроператор и сертифициран инструктор на IATA/UFTAA.

★ Автор на предговор - доц. д-р Снежина Кадиева - „Ръководител катедра“ в Колеж по 
туризъм, Варна – академично звено на Икономически университет – Варна. 



Как ще се разпространява Events Guide?

★ Първото специализирано дигитализирано издание Events Guide ще стартира 

през пролетта на 2022 г.

★ Event Guide ще се разпространява чрез нашите канали и потребителски бази, както и чрез 

стратегическите ни институционални и медийни партньори.

Те ще запознаят своята аудитория, членове, клиенти, служители и бизнес партньори с мисията и 

приложението на единственото по рода си дигитално издание за събитиен туризъм у нас. 

Прессъобщения, имейл бюлетин, медийни изяви и информация в своите социални мрежи, са 

малка част от инструментите, с които Events Guide ще достигне над 50 000 потребители.

През месец март 2022г. е предвидена целенасочена медийна, рекламна и информационна 

кампания! 



Аудитория до която ще достигне

★ HR специалисти;

★ Организатори на събития;

★ Туристически агенции и тур. оператори;

★ ПР специалисти;

★ Рекламни агенции;

★ Браншови и неправителствени организации;

★ Бизнеси от различни сфери;

★ Хотелиери;

★ Местната власт и т.н.

Партньорската база и аудитория се актуализира регулярно



Партньори на 
Events Guide 



Вашите ползи от участие в Events Guide 

★ Участие в развитието на събитийния туризъм на национално 
ниво;

★ Популяризиране на вашите услуги/места за събития;

★ Актуална информация за състоянието на събитийния 
туризъм в България;

★ Лесна и достъпна информация за целевата аудитория, към 
която се стремите

!!! Онези от вас, които вече са част от партньорската програма на Еventplus.bg, имат възможност да се 
включат с разширено представяне в изданието на Events Guide на преференциална цена. 



!!! При едногодишно участие в платформата eventplus.bg, 5% от всяка абонаментна такса 
отива за стипендия на изявени студенти от специалност Туризъм във 

Великотърновския университет.

Вашите ползи от участие в Events Guide 

★ Запознаване на потребителя с вашия район, предимства, 
туристически обекти;

★ Имиджово позициониране;

★ Възможност да работите със студенти и да откриете 
потенциални кадри сред тях. Потенциал да участвате в 
процеса на обучение към катедрата по Туризъм, като лектор 
по предварително избрана тема.



Мнения от студенти работили в 
събиратено на данни

нези от вас, които вече са част от партньорската програма на Еventplus.bg, имат възможност да се 
включат с разширено представяне в изданието на Events Guide на преференциална цена. 

https://www.youtube.com/watch?v=ogGMQnE4X4c&list=UUzMFZ6h3zemhkidTT6jTGgQ


РАЛИЦА ИВАНОВА

+359 (0) 878 533 233

info@eventplus.bg

www.eventplus.bg

За контакт


