
Уважаеми Мениджър Изложения,

       (BEGE) Балканското изложение на игралната и развлекателна индустрия    има удоволствието да покани 

      6-    Вашата компания да стане част от ото издание на -     ,най значимото изложение за свободното време  

      игралната и развлекателната индустрия в Източна Европа.        ,Ако смятате да разширявате бизнеса си в региона  

BEGE Expo  ,     . ,  ,  е шоу което не можете да пропуснете Моля имайте предвид че   пространството е ограничено.

:Кога  22-23  2013Октомври

: Къде   , , Интер Експо Център София България

BEGE Expo     ще бъде предхождано от      (EEGS)Източноевропейката Конференция на Игралната Индустрия , 

     която ще се проведе на 21-22  Октомври     ,  .също в Интер Експо Център София

Изложението дава невероятна възможност да установите нови бизнес контакти, да представите 

продуктите си в сферата на  развлекателния и игралния сектор,  както и всякакви технологични 

предложения за оптимизиране на оперативните, управленските и контролните процеси.

   Не пропускайте да резервирате    своя щанд на  преференциални цени  до   КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ! Разгледайте 

    : схемата на изложбената площ на www.balkangamingexpo.com/bg/content/shema-na-shchandovete

 Свържете се  o  „ “  с ко рдинатор Продажби  още днес    -  ,   :за да получите най атрактивните цени на имейл адрес  

elena@balkangamingexpo.com   . или на тел +359 2 8129481 / +359 882 402 470

   Повече информация относно      възможностите за реклама и спонсорските пакети  BEGE Expo  :за вижте на  

www.balkangamingexpo.com/bg/content/marketingovi-vzmozhnosti

https://www.blogger.com/bg/content/marketingovi-vzmozhnosti
https://www.blogger.com/bg/content/shema-na-shchandovete


Не пропускайте възможността да се регистрирате за безплатен 
посетителски пропуск за 6-ото издание на BEGE Expo 2013 

www.balkangamingexpo.com/bg/content/registraciya

Потопи се в света на игрите и забавленията на BEGE Expo на 22-23 

октомври в зала 2 на Интер Експо Център и участвай в томболата за 

голямата  награда  „Спа  уикенд  в  петзвездния  хотел  Орловец  в 

Пампорово”!

,            .Моля не се колебайте да се свържете с нас ако имате допълнителни въпроси

Поздрави,

Екипът на BEGE

Руското Игрално Изложение  (RGW) е сключило споразумение за 

сътрудничество  с  Балканското  Изложение  за  Развлекателна  и 

Игрална индустрия (BEGE EXPO).

Смисъла на партньорството между двете събития е, че от този 

момент всички участници в изложбата RGW в Минск гарантирано ще получат 10% отстъпка за 

участие в BEGE EXPO, както и обратното.

Международното специализирано изложение-форум на игралната индустрия - Russian 

Gaming Week ще се проведе тази есен в град Минск на 27-28 ноември в Националния 

Изложбен Център "BelExpo" (Зала A).

http://rgweek.ru/ru?language=en
http://rgweek.ru/ru?language=en
http://rgweek.ru/ru?language=en
https://www.blogger.com/bg/content/registraciya
http://www.pamporovoresort.com/
https://www.facebook.com/balkangaming.expo
https://twitter.com/BEGE_Expo
http://www.linkedin.com/pub/balkan-entertainment-gaming-expo/50/849/a66
https://www.youtube.com/user/BalkanGamingExpo
https://www.blogger.com/
http://rgweek.ru/ru?language=en

