ПРОЛЕТНИ ИЗЛОЖБИ 2019

Дни на семейството,
хобито, модата и свободното време
Ü Над 22 000 посетители с широк спектър от интереси
Ü Нови продукти и услуги от хоби индустрията
Ü Успешна комбинация от бизнес и атракции
Паралелното провеждане на изложби, ориентирани към семейството, хобито, модата и
свободното време, е мотивирано от идеята да се създаде подходяща рамка за представяне на нови продукти и услуги за любимите занимания на широк кръг потребителски
групи. Освен деловия аспект, другият важен елемент от концепцията е да се организират събития, които са полезни и атрактивни за масовата публика. Съчетаването на
бизнес и забавления прави изложенията привлекателни за посетители от различни възрасти и с различни интереси, затова всяка година Дните на семейството, хобито,
модата и свободното време посрещат над 20 000 гости.

ПРОЛЕТНИ ИЗЛОЖБИ 2019
ОСНОВНИ ДАННИ
5 изложения
270 участници
7 държави
над 22 000 посетители
25 събития

Международен панаир Пловдив

Окончателна информация - Пролетни изложби 2019, стр. 1

XXV МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА
„ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ“
Международната изложба ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ се утвърди като най-престижния
в България форум за опазване на природните богатства и тяхното пълноценно използване. Тя се развива в две основни направления:
Ø Бизнес и екология
Ø Модерни технологии и хоби
Тази насоченост привлича като участници много водещи фирми, както и хиляди посетители - специалисти и масова публика. Всяко издание на ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ добавя
нови сегменти, които правят изложбата по-интересна и по-полезна.
Тя представя нови продукти и услуги за лов, риболов, екотуризъм, екстремни
спортове, активности сред природата. Предлага разнообразна съпътстваща програма, която тази година включваше 14 събития.
Изложбата се провежда под егидата на Министерството на земеделието, храните и
горите. Организатор е Международен панаир Пловдив със съдействието на Изпълнителната
агенция по горите, държавните горски предприятия и Националното ловно-рибарско
сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ).

Международен панаир Пловдив
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Участници
Изложители: 50 фирми и организации
УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕЗЕНТИРАХА
Ø ловно, рибарско и спортно оборудване,

облекло и обувки
Ø дестинации за ловен, риболовен

и екотуризъм
Ø оптически и навигационни уреди
Ø електронни приспособления
Ø лодки и аксесоари за тях
Ø велосипеди
Ø ловни трофеи и поставки за тях
Ø други изделия за лова, риболова,

туризма и свободното време
Ø дивечовъдна и рибовъдна дейност
Ø печатни и онлайн издания

АКЦЕНТИ





Екстремно байк шоу с най-добрите каскадьори на Балтика
Колоездене – представяне на планински, шосейни и градски велосипеди
Демонстрации с коне тежковози за теглене на трупи
Изложба на ловни кучета – шест породи с различна специализация

Международен панаир Пловдив
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СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
 Експозиция с първите ловни пушки,
уникални знамена и реликви
 Най-добрите ловни трофеи
от последния сезон
 Презентации за ученици –
за природните паркове в България
 Национално състезание
по ловна стрелба
 Демонстрационен турнир по стрелба
 Риболовно състезание за деца
до 12-годишна възраст
 Демонстрации на уреди за привличане
на дивеч
 Демонстрации на ловни соколи
 Стрелбище - обучение за стрелба с лък и
с въздушно оръжие
НАГРАДИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
• Водоустойчиви ръкавици и шапка с кожа
на северен елен
• Телескоп, макара и влакно – за улеснение
при риболова
• Портативен хамак – комфортно място за
отдих по време на излет.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА „ЦВЕТНА ПРОЛЕТ“
Специализираната изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване
и аксесоари ЦВЕТНА ПРОЛЕТ представя тенденциите във флористиката, озеленяването
и овощарството, продукти и услуги за тях. Изложбата се организира от 1998 г. и непрекъснато разширява своя обхват. Днес тя предлага цялостни решения за зеления дизайн, за
създаване на композиции от цветя и декоративна растителност с подходяща украса. Това
дава възможност за представяне на фирми от
различни браншове.
ЦВЕТНА ПРОЛЕТ е и своеобразно продължение на селскостопанската изложба „Агра“ с
богатото разнообразие от овошки и посадъчен материал за създаване на плодови и
зеленчукови насаждения.
Всичко това я прави притегателен център
за професионалисти и любители в сферата на градинарството.
Международен панаир Пловдив
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УЧАСТНИЦИ
Изложители – 38
Ръст:
	 на участниците – 9%
	 на ангажираните площи – 52%

Представени браншове:
	 Традиционни и екзотични цветя
	 Декоративни храсти и дръвчета
	 Овошки
	 Семена, разсад, луковици
	 Градински инструменти и оборудване
	 Препарати за растителна защита
		 и торове
	 Саксии, керамични изделия и аксесоари
		 за цветарството
	 Ръчно изработени изделия от дърво –
		 сувенири, съдове, декорация
	 Биопродукти
	 Специализирани издания

АКЦЕНТИ
	 По-голямо разнообразие
		 от декоративна растителност
	 По-богат асортимент
		 от оборудване и принадлежности
	
		
	
		

Модерни решения и аксесоари
за зеления дизайн
Великденска украса и артпредмети
за декорация

Международен панаир Пловдив
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VIII ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ
ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО представя фирми и организации на хора с увреждания, мерки за тяхното насърчаване и възможности за партньорство в рамките на ЕС. Проявата, която е уникална в рамките на Европейския съюз,
се радва на все по-голям интерес от страна на бизнес
партньори, медии и широката публика.
„Екосистемата на социалното предприемачество“ беше основната тема на 8-ото издание на
проявата.

ОРГАНИЗАТОРИ
Европейската комисия, Европейският икономически
и социален комитет, Европейската конфедерация на
производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерство на труда и социалната политика, Министерството на икономиката,
Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Форумът се провежда с подкрепата на Международен панаир Пловдив

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО включва:
 Панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика
 Съпътстващи събития с международно участие
ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ, 		
РАЗВИВАЩИ СОЦИАЛНА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА
Експозициите презентираха стоки, произведени в кооперациите, и социални услуги за
хора с увреждания.
I.

Международен панаир Пловдив
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УЧАСТНИЦИ
Изложители – 110 фирми и организации
Държави – 7: Албания, Белгия, България, Италия, Румъния, Република Корея, Турция
Представени браншове
 български изложители: детска, дамска и мъжка конфекция, трикотаж и бельо, текстил за дома, обувки, работно облекло, изделия от дърво, народни носии, накити, аксесоари; социални услуги за хора с увреждания
 чуждестранни изложители: дървени и керамични изделия, играчки и занаятчийски произведения, декорация,
платове, традиционни облекла, блузи, конфекция, чанти,
есенции и аромати за хранителната промишленост,
сладкарски изделия; социални услуги, социален туризъм,
проекти в областта на социалната икономика.
ЗА ПЪРВИ ПЪТ
 Зона с интерактивно дистанционно участие
на европейски организации
 Мултимедийна зона
на неправителствените организации
 Демозона
за представяне на иновативни технологии и продукти
II. СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ
 Конференции:
„Публична политика за развитие на социално предприемачество в Европа“; „Представяне на съвременни предприемачески бизнес модели в областта на социалната икономика“; „Успешни съвременни бизнес модели за социална
подкрепа“; „Трудово-производителните кооперации – двигател за развитие на социалната икономика в България“
 Кръгли маси:
„Съвременни подходи при финансиране на социалното предприемачество“;
„Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“
 Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност“
Международен панаир Пловдив
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ХХVIІI ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ
НА КРАСОТАТА И ПРИЧЕСКАТА
ИТАЛИАНСКИЯТ ФЕСТИВАЛ НА КРАСОТАТА И
ПРИЧЕСКАТА се утвърди като ключово събитие в света на модата. Той е гореща точка
за среща на висшата мода и нейните почитатели. Съчетанието от елитарност и
достъпност прави модния форум полезен за
професионалистите и бизнеса и интересен
за посетителите.

Международното изложение за фризьорство, козметика, грим, парфюмерия и мода
показва нови технологии, продукти и услуги, допринася за професионалното усъвършенстване на фризьорите. Съчетава бизнес, естетика и забавления.

28-ото издание на ИТАЛИАНСКИЯ ФЕСТИВАЛ беше тематично обвързано с посланията на инициативата „Пловдив - Европейска
столица на културата“.
Организатор на модния фест е Christian of
Roma Group Ltd.

Международен панаир Пловдив
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УЧАСТНИЦИ
Изложители – над 70 фирми и организации
Колекции:
v Аксесоари за коса и маникюр
v Апарати за фитнес
и козметични процедури
v Декоративна козметика
v Козметика за коса, за лице и за тяло; 		
биопродукти
v Маркетинг и консултантска дейност
v Оборудване за салони за красота
v Парфюмерия
v Прибори и принадлежности
за фризьорство и грим
v Специализирани издания

Международен панаир Пловдив

АКЦЕНТИ
v Стена на красотата – художникът Васил
Стоев и гостите на фестивала рисуваха с
бои за коса върху 12-метрово платно
v Шоу „България и нейната съкровищница“ –
ревю на прически, пресъздаващи емблематични български образи.
v Багрите на косите – обединяваща тема на
семинарите за професионалисти и демон
страциите на трима световноизвестни
стилисти
v Прически за абитуриентския бал
v Художествена изложба – картини на известни български художници
КОНКУРСИ
v Национално състезание за фризьори
v Конкурс за абитуриентска прическа
v Национално състезание за гримьори
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МЕЖДУНАРОДНИ КИНОЛОЖКИ ИЗЛОЖБИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ ЗА БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ
ИЗЛОЖБА ЗА КУПАТА НА КМЕТА НА ПЛОВДИВ
МЕЖДУНАРОДНИТЕ КИНОЛОЖКИ ИЗЛОЖБИ се провеждат
всяка пролет и есен. В тях участват кучета от почти
всички породи, за да спечелят интернационалните титли
CACIB, а оценките се дават от изявени съдии. Изложбите
v презентират качествата на различни породи
v показват методи за отглеждане и обучение
v популяризират спортни дисциплини с кучета
v даватвъзможност за изява на професионалисти
и любители
Организатори: Световният киноложко-ловен спортен
алианс, Българският републикански киноложки съюз, община
Пловдив и Международен панаир Пловдив.
УЧАСТНИЦИ
Над 300 кучета, представители на повече от 30 породи,
се състезаваха за шампионските титли и демонстрираха
своите качества. Съдиите бяха от Молдова и България.
ПАРАЛЕЛНИ ПРОЯВИ
v Специализирани изложби за българско овчарско куче
v Изложба САСІВ за Купата на кмета на община Пловдив
v Международна изложба САСІВ за Купата на дружество
„Любители на кучето“-Пловдив
АТРАКЦИИ
v Конкурси:
„Най-добра развъдна двойка“
„Най-добър развъдник“,
„Дете и куче“ (за деца до 12-годишна възраст),
„Млад хендлер“
v Демонстрации по послушание, фристайл
и фризби-фристайл

Международен панаир Пловдив
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