
Първата платформа в България, в която всеки организатор на събитие 
може да открие своето място за събитие 
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Мисия на EventPlusBG

Заедно да 

популяризираме 

България като търсена и 

предпочитана дестинация 

за събитиен туризъм



ЦЕЛИ

Таргетирана аудиторияБългария топ дестинация за 
събитиен туризъм 

Колкото повече места за събития 
участват в платформата и специалното 

ни издание Events Guide, толкова 
по-лесно ще формираме т.нар. MICE 

предлагане в България. Ако страната ни 
се утвърди като дестинация за събитиен 

туризъм, печелим всички.

EventPlus има за цел да улесни всички 
участници в процеса, 

така че резултатът от усилията им да е 
добре организирано събитие, 

за кратко време и на по-добра цена.



Ползи от партньорството ви с EventPlus.bg:

★ Ще добавите още един маркетингов инструмент за развитието на бизнеса си, 
чрез който ще сте разпознаваеми и предпочитани в сферата на събитийния 
туризъм.

★ В профила си ще имате възможност да позиционирате най-новите си актуални 
предложения, специални или сезонни оферти.

★ Ще бъдете достъпни до по-широка аудитория;

★ В платформата ще бъдат публикувани снимки и видео материали на вашите 
места за събития; 

★ В платформата ще публикуваме и ваши снимкови и видео материали от 
отминали събития, за да запознаем клиента с добре свършената ви работа.



★ Използвате допълнителни маркетингови инструменти за рекламиране на услугите 
си пред таргетирана аудитория. 

★ Възможности за ВИП позиция в платформата на EventPlus - ще визуализираме 
вашите зали с предимство. Достигате до 5 пъти повече потребители, когато 
вашите зали се визуализират с предимство при търсене в търсачката на EventPlus. 

★ Подобрявате вашата SEO оптимизация и можете да се позиционирате по-добре в 
Google. EventPlus е отлично оптимизиран за ключовите думи, по които търсят и 
вашите клиенти. 

★ Ще подпомогнете развитието на българския събитиен туризъм.

Ползи от партньорството ви с Eventplus.bg:



Ползи от партньорството ви с EventPlus.bg:

★ През месец ноември 2022г. по време на официално организирано събитие във 
Велико Търново съвместно с Великотърновския университет ще се връчат 
спитендии на студенти участвали пряко в подготовката на първото 
специализирано издание Events Guide.

★ По време на събитието ще бъдат представени всички фирми спомогнали за 
сформирането на стипендиите и участвали в платформата.



Какво представлява Eventplus.bg



Eventplus.bg комбинира двата подхода -
„реклама с визуално представяне“ и „резултати от търсене по критерии“

Визуална реклама Търсене по критерии

.



В Eventplus.bg организаторите могат да търсят
по специализирани критерии



Представяне на
хотел или ивент център

Ключови факти

Местоположение

Категоризация 

Капацитет за настаняване

Брой зали и вариации на подреждане

Текстово описание

Снимки, видео

360 градусово заснемане

Описание на събития които се 
провеждат



Прилежащите зали/ресторанти към хотела

Вариации на подреждане Директни препратки към всяка зала поотделно  



Разполагате с бърза и 
директна

връзка с клиентите 

★ Получавате запитване за мястото ви директно в имейла ви;

★ Притежаваме готова форма за попълване, която подсеща търсещите от какво още биха 

имали нужда и дава възможност за конкретни запитвания към вас;

★ Получавате по-завършено запитване, което спестява време при изготвяне на оферти.



• Места за събития

• Зали в хотели

• Зали за обучения

• Зала за събитие

• Конферентна

зала

• Ивент център

• Примерни ролеви

игри

• Ресторант за

събитие

• Зали по наем

• Места за събития

• Отборни игри за

парти

• Зали за тържества

и много други....

(една малка част от тях)

Първа страница в GOOGLE



СТАНЕТЕ НАШИ ПАРТНЬОРИ!



Как да го направите с минимум разходи

Възползвайте се от гъвкавата партньорска програма на EventPlus –
представяне на една зала от 149лв. – 559лв./година

Вижте нашите 4 пакета – максимално гъвкави, съобразени с вашия бюджет, 

зали, необходимост от реклама. Изберете подходящия за вас и се 

представете със снимки, видео, PR материали, топ оферти и банери и още 

куп инструменти пред вашите потенциални клиенти.

Разкажете на вашите потенциални клиенти за услугите ви и защо да 
изберат точно вашите зали/ресторанти 

https://eventplus.bg/partniori/
https://eventplus.bg/partniori/#choose-plan


EventPlusBG инвестира вместо Вас!

Намалявате маркетинговия си бюджет

Като платформа с фокус върху привличането на организатори на събития, Вие можете да разчитате на EventPlus.bg да рекламира 

Вашите зали и допълнителни услуги пред потенциални клиенти;

Реклама в социалните мрежи

Чрез Event Plus получавате допълнителна реклама – представяне на залите ви в профилите на платформата в социалните мрежи, 

Youtube, имейл бюлетин;

Продуктово позициониране 

EventPlus.bg предлага възможност за публикуване на ПР материал в категория „Актуално“, както и представяне на специалните ви 

бизнес/туристически предложения в Оферти;

Получавате още линкове и добра оптимизация по ключови думи;

Непрекъснато разгръщаме стойността на съдържанието си, като добавяме нови проекти, за да съберем всичко необходимо при
планирането на всяко събитие, на едно място!

📢 В платформата скоро ще представим:

EVENTS GUIDE Bulgaria – първото специализирано дигитално издание в помощ на организаторите на събития, подкрепено от 

Министерството на туризма;

Нашият Културен календар, който ще осведомява за интересните регионални събития свързани с традициите на страната ни;

https://eventplus.bg/aktualno/
https://eventplus.bg/top-offers/
https://eventplus.bg/reklamno-uchastie-v-events-guide/


Дигитални иновативни инструменти за развитие на
конгресен туризъм



ПРОЕКТЪТ С 
МИСИЯ 

EVENTS GUIDE Bulgaria

#1 Конгресен туризъм 



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

конгресния туризъм в България, 
поместено в платформата на 

www.EventPlus.bg



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 
конгресния туризъм. 

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

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. 



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 конгресния 
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/reklamno-uchastie-v-events-guide/


Events Guide – териториален обхват

★ Бургаски черноморски;

★ Варненски черноморски,

★ Родопски,

★ Рило-Пирински, 

★ ТР Долината на розите, 

★ Тракийски, 

★ Старопланински,

★ Дунавски.

В обсега на проучване попадат 
следните туристически 

райони:



Ползи от Events Guide 

★ Развитие на районите и когресния туризъм на национално ниво;

★ Актуална информация за състоянието на конгресния туризъм в 
България;

★ Информация за целевата аудитория, запознаваща
потребителя с всеки район;

★ Възможност за съпоставка и правилен избор;

★ Възможност за местата за събития/хотели и бизнеси да представят актуални предимства 
пред целева аудитория към която се стремят;

★ Стажантски опит за студенти в сферата на когресния туризъм, който среща студентите с 
реалната бизнес среда (планират се специални опознавателни турове за учащите).



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 конгресните 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 конгресни 
туристопотоци. Вниманието на читателя ще се насочи и към спецификата на 
конгресния 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 конгресния. 



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.

★ Ас. 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.

★ Ас. 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 месец юли 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.

Предвидена целенасочена медийна, рекламна и информационна кампания! 



Партньори на 
Events Guide 



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



Вашите ползи от участие в Events Guide 

★ Участие в развитието на конгресния туризъм на 
национално ниво;

★ Популяризиране на вашите услуги/места за събития;

★ Имиджово позициониране;

★ Интерактивно представяне пред целевата аудитория, 
към която се стремите;

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



Вашите ползи от участие в Events Guide 

★ 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 (30% отстъпка). 



За улесняване на потребителите и читателите на Events Guide 
всички обекти/услуги включени в платформата и изданието ще бъдат позиционирани и 
в интерактивна google карта с активен линк и вкл. основна информация.

Events Guide Locations

Показаната основна информация е примерна и зависи от обекта/услугата.



Мнения от студенти работили в обработването  
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


Как да участвам в Events Guide 

Станете част от популяризирането на България като топ дестинация за 
конгресен туризъм! 

Предлагаме ви:
★ Позициониране на рекламни карета в предпочитан размер и подадена от вас информация (снимки, 

текст). При необходимост можем да се погрижим за визията на рекламата ви;

★ Получавате възможност за имиджово представяне чрез интервю, в което да се акцентира на важните за 
вас особености и детайли на бизнеса ви;

★ Предлагаме и вариант за позициониране на PR материал, отличаващ вашия бизнес или услуга. 

Участвайки в Events Guide Bulgaria, вие ставате съпричастни към идеята, заедно да представим условията за 
събитиен туризъм в България и да формираме разпознаваемия му образ.



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

Великотърновския университет

Как да участвам в Events Guide 

Изберете как да участвате: 

★ Ексклузивно предложение за участие в Events Guide
Онези от вас, които имат места за събития и вече са част от партньорската програма на eventplus.bg или заявят участие имат възможност да се 
включат с разширено представяне в изданието на Events Guide на преференциална цена.

★ Рекламно позициониране в Events Guide 
Предложението е подходящо както за различни бизнеси и услуги припознали нашата кауза и аудитория, така и за места за събития, които не са 
партньори на платформата eventplus.bg.
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https://eventplus.bg/ekskluzivno-predlozhenie-za-partnori/
https://eventplus.bg/reklamno-pozicionirane-v-events-guide/
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