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НОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
С какво Храни и напитки за туризма & Съпътстваща индустрия ще увеличи добавената
стойност за изложители и гости на форума?

1. Информационен бюлетин за всички новооткриващи се за сезона туристически
обекти по българското Черноморие. Пачуърк Агенция за комуникации ще
предостави на всички изложители подробна информация за новите обекти, които
ще започнат работа през сезон Лято 2019.
2. Маркетингово изследване за готовността на туристическите обекти за началото на
сезона и времето на тяхната активна работа с клиенти. Документът изследва във
времевия лаг преди сезона, готовността на хотелите и ресторантите да посрещнат
туристическия поток, както и дава информация за потребностите на обектите от
специфични кадри и човешки капитал като цяло.
3. Във фокуса на организацията на форума ще са издадените за първи път през 2018
година каталог „Нови продукти и технологии“ и „Продуктова книга“. Документите са
насочени към хотелиерите и ресторантьорите и акцентират върху нови продукти на
фирмите изложители и цялостното портфолио на отделни компании.
За повече информация вижте раздел „Рекламни форми“ в Работни документи.
4. Акцент в Храни и напитки - лято 2019 е възможността за провеждане на кулинарни
мастър класове, насочени към шеф готвачите от хотелите и ресторантите. Всеки
участник може да заяви желание за провеждане на подобен формат, като точните
параметри подлежат на допълнително договаряне с организаторите.
5. Пачуърк Агенция за комуникации отваря „open mind” телефонна линия, на която
всеки изложител, може да предложи оригинална форма за участие или провеждане
на комуникационно събитие или друго, което би довело до по-ефективно
представяне на продуктите и услугите на изложителите. В случай, че предложението
е в рамките на наетите площи и оборудване от Пачуърк Агенция за комуникации,
същата няма да изисква допълнително заплащане.
Вашите предложения можете да комуникирате с нас по всяко време на телефон 0888
294 162.
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