
Последният летен месец ви дава последна възможност да станете 
изложител и да вземете BEGE Expo НАМАЛЕНИЕ!

Най-значимото Игрално Изложение на Балканите, което не трябва да пропускате!

Кога: 22-23 Октомври, 2013
Къде: Интер Експо Център, София, България

Станете изложител!

• Не пропускайте да резервирате своя щанд на преференциални цени! 

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

shchandovete 
• Нови сте в бранша и се нуждаете от помощ при намирането на бизнес контакти? Кажете ни каква е вашата 

целева аудитория и ние ще организираме вашите срещи директно на BEGE Expo! 
• Станете изложител и бъдете сигурен, че ние ще поканим потенциалните ви клиенти на вашия щанд. 

Свържете се с коoрдинатор „Продажби“ още днес за да получите най- атрактивните цени, на имейл 

адрес:detelina@balkangamingexpo.com     или на тел. +359 2 8129481 / +359 885 880518.

  -    ,     :Представете по най добрия начин своите продукти благодарение на множеството спонсорски възможности

• Възползвайте се от уникалната възможност да впечатлите вашите бъдещи клиенти

• Увеличете присъствието на своята марка преди и по време на търговското изложение 
• Уловете вниманието на всички и популяризирайте бранда си, още от входа на изложбената зала 
• Отличете се от конкуренцията и привлечете ефективно точната аудитория 

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

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

Не намирате спонсорски пакет, който отговаря на вашите изисквания? Свържете се с нашия Маркетинг мениджър на: 

milena@balkangamingexpo.com или тел. +359 882 410 676 и + 359 2 8129474 още днес за да изготви специално 

предложение, което отговаря напълно на вашите изисквания! 
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Не пропускайте възможността да се регистрирате за безплатен 

посетителски пропуск за 6-ото издание на BEGE Expo 2013 

www.balkangamingexpo.com/bg/content/registraciya

Специални цени за вашият престой в хотел по време на BEGE Expo

Балканското Изложение на Игралната Индустрия има удоволствието да представи на своите участници, специално 

договорени цени за настаняване с ДДС, който са валидни само при онлайн резервация, направена чрез нашата 

интернет страница или директен контакт с Отдел Настаняване (Stanley Comfort Travel Ltd.)

Отдел Настаняване:

тел/факс: +359 2 9813015, +359 877770876, +359 888127937, +359 888127947

accommodation@balkangamingexpo.com

Copyright © *2013* *BEGE Expo*, All rights reserved.

Our mailing address is:

info@balkangamingexpo.com

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Facebook Website
YouTube

Twitter

http://www.balkangamingexpo.com/bg/content/registraciya
https://twitter.com/BEGE_Expo
https://www.youtube.com/user/BalkanGamingExpo
http://www.balkangamingexpo.com/
https://www.facebook.com/balkangaming.expo
http://www.balkangamingexpo.com/badges/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
http://www.balkangamingexpo.com/badges/*%7CUNSUB%7C*
mailto:accommodation@balkangamingexpo.com
https://www.facebook.com/balkangaming.expo
http://www.balkangamingexpo.com/
https://www.youtube.com/user/BalkanGamingExpo
https://twitter.com/BEGE_Expo

