
Водещото изложение за игрална и развлекателна 

индустрия събира за 5-та поредна година лидерите в 

бранша 

BEGE Expo 2012

16-18 октомври 2012

Интер Експо Център, София

BEGE Expo – единственото изложение за игралния, развлекателния и 
технологичния  сектор,  с  фокус  върху  последните  иновации  и 
алтернативните начини за забавление и прекарване на свободното 
време.

• За младите предприемачи – място за среща с големите в 
индустрията и обмяна на опит 

• За утвърдените имена в игралната индустрия – шанс да намерят 
нови партньори 

• За работещите в индустрията – възможност да сверят часовника си 
с конкурентите в бранша 

• За всички останали – шанс да се запознаят с най-новите игрални и 
технологични постижения 

До момента в  най-голямото  изложение на  Балканите  за  игрална и 
развлекателна  индустрия  участие  заявиха: Alfastreet,  SPILEO 
International, Abbiati, Casino Technology, EGT, Suzo, CGI, Intergames, Proxima 3, 
Decart,  Wizzy  cast,  ISU/  SEGA,  Rodiz,  JPL/  WMS,  Microintelect,  Innovation  BG, 
Fininvest d.o.o., Future Gaming, Simonas Cards, Quixant, BetConstruct, Sial Gmbh, 
Investem, ACT, Microgaming и други.

Можете да се регистрирате онлайн тук: 
http://www.balkangamingexpo.com/bg/content/registraciya

http://www.balkangamingexpo.com/bg/content/registraciya


Тазгодишното  5-то  юбилейно  издание  на  BEGE Expo  предоставя  отлична 
възможност за реклама и представяне пред многобройна публика от 
цял  свят  –  нашите  маркетинг  възможности  можете  да  видите  тук  - 
http://www.balkangamingexpo.com/bg/content/marketingovi-vzmozhnosti

Влезте в света на забавленията и игрите!

Свържете се с нашия Маркетинг Мениджър  на 
milena@balkangamingexpo.com     или +359 28129474; 359 882 410676

За допълнителна информация и заявка за щанд, се свържете с кординатор 
„Продажби“ на detelina@balkangamingexpo.com, или на +359 2 8129481; 
+359 885 880518.

Официален спонсор на лоби бара на   BEGEExpo     -   SBTECH   “Ние   
познаваме спорта”

Компанията  е  водещ  доставчик  на  интерактивни  решения  и  услуги  за 
спортни залагания на традиционните и регулираните пазари. Предлаганите 
продукти  включват  иновативни  и  динамични  продукти,  както  и  напълно 
управляеми  онлайн,  мобилни  и  наземни  решения,  които  надхвърлят 
границите на интерактивните залагания.
Съгласно ЗЕТ Ви съобщаваме, че това търговско съобщение може да не е 
поискано  предварително  от  Вас.  Ако  сме  Ви  притеснили,  моля  да  ни 
извините,  Ако  не  искате  да  получавате  повече  съобщения  от  нас,  моля 
върнете писмо със заглавие "UNSUBSCRIBE".
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