
74-ото издание на Международния технически панаир отново представи най-перспективните тенденции в
икономиката. Участниците показаха модерни технологии, машини, предложения за индустрията и дома.
Така бе продължена една от най-добрите традиции в българския стопански живот.

Заместник министър-председателят Томислав Дончев избра Международния технически панаир, за
да обяви преминаването към нов модел за развитие на икономиката в България. Моделът с ниска цена на
труда и ресурсите вече е изчерпан, сега трябва да се
инвестира във високи технологии и роботизация, за-
щото повишават добавената стойност, заяви вице-
премиерът, който откри деловия форум. И посочи, че
на изложението се представят фирми, работещи имен-
но в тези авангардни направления.

ЕСЕН 2018 събра компании лидери от областта на
машиностроенето, строителството, електрониката,
електротехниката, роботиката, енергетиката, еко-
логията, водния сектор, информационните технологии,
химическата и минната промишленост, транспорта
и автосервизното оборудване, автомобилната индуст-
рия. По повод откриването отново бе организиран гран-
диозен концерт-спектакъл с атрактивно 3D мапинг
шоу.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

 586 фирми изложители

 участници от 34 държави

 повече от 26 000 посетители специалисти

 над 550  публикации в медиите

Ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð Ïëîâäèâ
www.fair.bg
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НА 74-ия МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ
ПАНАИР

 ИЗЛОЖБА „АУТО СИТИ ПЛОВДИВ”
Напълно променена концепция и визия на автомобилния салон,
премиери и нови модели, трасе за тестдрайв

 НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
8000 кв. м експозиции и демозона на машини за изграждане на
пътища, мини и др. инфраструктурни обекти

 МАЩАБНО УЧАСТИЕ НА ИНДИЯ
46 компании представиха една от най-бързо развиващите се
икономики

 ИЗЛОЖБА НА СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ
Бяха презентирани 17 разработки, повечето непоказвани досега,
от България, Великобритания, Македония, Полша, Русия и Чехия.

 КАМПАНИЯ „ОТГОВОРНИ НА ПЪТЯ“
За първи път бизнес и институции с обща инициатива за без-
опасно движение.

ТРЕНД
 Висока концентрация на иновативност – продукти, създадени

с 15-20 патента
 Богата гама хибридна техника, уреди и системи за по-голяма

ефективност
 Компании, предлагащи цялостни практически решения на пот-

ребителите
 Облачни услуги за бизнеса и администрацията за оптимизиране

на работата
 Оборудване, базирано на 3D и лазерни технологии, за повече

прецизност
 Участие на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките

и средните предприятия със специални щандове за улеснение
на бизнеса

БИЗНЕС 4.0
ЕСЕН 2018 предостави възможности на специалистите и предприемачите да се ориентират в кардинал-

ните промени в индустрията, като видят разработки на световни лидери предимно в областта на:
 Софтуера и информационните технологии  Машиностроенето и уредостроенето
 Строителните технологии и техника  Екологията и енергийната ефективност
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Аuto City ПЛОВДИВ
за автомобилната индустрия

ЕЛТЕХ
за електроника и електротехника

АКВАТЕХ
за технологии и управление на водите

АУТОТЕХ
за транспорт и автосервизно оборудване

ЕНЕКО
за енергетика и екология

ИНФОТЕХ
за информационни технологии

МАШИНОСТРОЕНЕ

РОБОХАЙТЕХ
за роботи и роботизирани системи

СТРОЙТЕХ - 42.66 %

МАШИНОСТРОЕНЕ - 22.13 %

AUTO CITY 18 79Пловдив - . %

Услуги и информация 5 13- . %

АУТОТЕХ 3 76- . %

ХИМИЯ - 0. %38

ЕЛТЕХ 3 35- . %

РОБОХАЙТЕХ - 0. %25

ЕНЕКО 4- 2.3 %

АКВАТЕХ - 0. %63

ИНФОТЕХ - 0. 8 %4

МАШИНОСТРОЕНЕ - 26.29 %

Услуги и информация - 21.43 %

СТРОЙТЕХ - 6.00 %1

ЕЛТЕХ - 10.86 %

ЕНЕКО - 7. 1 %7

ХИМИЯ - 0. 6 %8

АУТОТЕХ - 6.57 %

РОБОХАЙТЕХ - 0. %25

AUTO CITY Пловдив - 5.71 %

АКВАТЕХ - 2.57 %

ИНФОТЕХ 4- 1.1 %

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ

СТРОЙТЕХ
за строителни материали, машини и технологии

ХИМИЯ

КЛАСАЦИЯ
 Най-големи – отново „Машиностроене“ и „Стройтех“ (с обща

площ над 11 000 кв. метра), тъй като представят широк кръг
изделия с приложение и в индустрията, и в бита;

 С най-голям ръст на участниците  – „Елтех“ (36%) и „Енеко“
(8%), заради ускореното развитие на двете области;

 С най-съществена промяна – автомобилният салон, който
вече има различен облик и обогатено съдържание.
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ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÈÇËÎÆÈÒÅËÈÒÅ

В 74-ия Международен технически панаир се вклю-
чиха общо 586 компании – 350 директни изложи-
тели и 236 представени фирми, от 34 държави:
Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия,
Гърция, Дания, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада,
Китай, Китайско Тайпе, Лихтенщайн, Люксембург,
Малта, Република Корея, Румъния, Руска федерация, САЩ,
Словакия, Словения, Турция, Украйна, Унгария, Финландия,
Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция,
Япония

Ръст на чуждестранните изложители:
директни участници – 9 %;
представени фирми – 6 %

Фирми общо: 586
Български 225
Чуждестранни 361

Директни изложители общо: 350
Български 225
Чуждестранни 125

Представени фирми общо: 236
Български 0
Чуждестранни 236

Традиционно най-голямата част от изложителите се
занимават с търговия. На второ място са фирмите произ-
водители, следвани от работещите в областта на услугите,
научната и развойната дейност, инженеринга.

Новите участници са 33%, а завърналите се – 13%.

„Тук са иновативни компании, предлагащи не просто стоки,
а практически решения за потребностите на потребите-
лите. Това е съществена промяна в нагласите и тя ще бъде
доминираща през следващите години“, посочи д-р Иван Со-
колов, главен директор на Международен панаир Пловдив.
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Запазва се тенденцията преобладаващата част от посети-
телите – над 83%, да са специалисти с ясни делови мотиви
и цели за своята визита. Преобладаващата част са предприе-
мачи и мениджъри на високо ниво.

Сред гостите бе и търговското
аташе на посолството на САЩ в София
Мигел Ернандес. Впечатлен съм от видя-
ното тук, заяви той по време на сре-
щата си с главния директор на Панаира
д-р Иван Соколов.

ЕСЕН 2018 посрещна чуждестранни
бизнес делегации и организирани групи специализирани и масови посетители. Запазва
се тенденцията от миналата година за по-силно присъствие на посетители на въз-
раст под 30 години – основно студенти и ученици. Така се формира публика за следващите
издания на Международния технически панаир.

ÖÅËÈ ÍÀ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÒÎ

Ориентиране в новите тенденции 81.3%

Проучване на оферти         40.5%

Създаване на нови бизнес контакти   35.1%

Проучване на конкуренцията          27.8%

Друго 3.5%

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

На 74-ия Международен технически панаир бяха посветени над 550 публикации през периода юли-септември
2018 година. Работата на деловия форум беше отразена в 53 медии – национални, регионални и специализирани.

НАГРАДИ

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ
29 експоната бяха отличени със златен медал

и диплом - най-високото пазарно отличие за нови про-
дукти с високо качество, в престижното състезание
тази година.

Шампион стана „Елпром Троян“, която спечели 4 наг-
ради за свои изделия.

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН, организиран съвместно сНАДР
Голямата награда „Кристален тетраедър“ беше

присъдена в раздел „Експозиционен дизан“ на ЕМЗ „Елпром“-
Троян за оригиналната и авангардна визия на неговия
щанд. Грамоти получиха „Ритал“ и „Елика Елеватор“ с
автори на проектите съответно художникът Костадин
Демирев и арх. Тодор Василиев, както и турската фирма
„Ател Айдинлатма“.



МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ

49 плаката от 15 изложбени центъра се състезаваха в Международния конкурс за панаирен плакат, който е
единствен в света. Той се организира по инициатива на Международен панаир Пловдив в партньорство с Между-
народната асоциация на изложбената индустрия (UFI). Неговото 22. издание отново демонстрира развитието на
графичния дизайн и уникални визуални решения за представяне на изложбите. Победителите тази година са:

Категория 1
Плакати, насърчаващи

изложбената индустрия
като цяло

Категория 2
Плакат за изложбено  събитие

„Плодова атракция“
Международна изложба

на индустрията за плодове
и зеленчуци, Мадрид

ІІІ мястоГолямата награда ІІ място

„Токио Биг Сайт Инк“
Международен панаир
на машиностроенето

Токио, Япония

АКЦЕНТИ ОТ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

 Конференцията „Балканско блокчейн сътрудничество” с участието на експерти от България, Гърция,
Хърватия и Македония

 Международен инвестиционен форум, организиран от Българската асоциация за метални конструкции
 Форум „Експертите съветват как да постигнем по-висок стандарт в бизнеса с цел растеж“, орга-

низиран от сп. „Бизнес клуб“
 Изложба на  Националния политехнически музей „В света на българските откриватели и изобрета-

тели“ - популяризира 11 от големите имена в българската наука, допринесли за световния прогрес

МНЕНИЯ

Томислав Дончев, заместник-министър председател:
ПАНАИРЪТ ИЗМЕРВА ПУЛСА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Българската икономика има ускорен темп на развитие и това е видно от върховите постиженията,
които се представят в Международния панаир в Пловдив. Той е една от най-добрите традиции в
България и ще бъде  уредът, който измерва пулса на българската икономика – докъде сме стигнали,
какви стоки имаме, колко са производителите и изложителите, колко иновации и колко клиенти
са се появили.

Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката:
ПАНАИРЪТ Е ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
България е пред прага на ускорено развитие, за тази година очакваме 4% ръст на икономиката.
Машиностроенето, електрониката, електротехниката са интересни отрасли за  инвеститорите,
а Международен панаир Пловдив е институция, която изпълнява приоритетите на правителството
за интернационализация на българския бизнес.

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО В ПЛОВДИВ
НА 75-ия МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

ОТ 23 ДО 28 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА!

„Корфериас“
Изложба на развлекателната

индустрия
Богота, Колумбия

„Глобален ден на изложбите.
Руска матрьошка”

„Експофорум“
Санкт Петербург, Русия


