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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

I.  Представителни национални щандове 
Национален щанд Период на 

провеждане 
Площ 
през 

2018 г. 

Информация за изложението 

ITB –  
Берлин, Германия 
 

 

07-11.03.2018 г. 400 - Най-значимият туристически форум в 
световен мащаб 
- Предназначен както за професионалисти, така 
и за масова публика 
- Провежда се от 1966 г. 
- 10 000  изложители от 180 страни и региони 
(2017 г.) 
- 160 000 посетители, от които 100 000  
професионалисти (2017 г.) 160 000 кв. м 
изложбена площ  
- Допълнителна информация:  
www.itb-berlin.com 
-     През 2017 г. на българския щанд са участвали 
9 общини и 34 туристически фирми   

INTOURMARKET – 
Москва, Русия   
 

 

10-12.03.2018 г. 
 
 

100 - Подкрепя се от Правителството на РФ 
- Предназначено за професионалисти 
- 1430 изложители (2017 г.) 
- Общ брой – 74 500 посетители  
- Участници от 138 руски региони и страни  
- 24 000 кв. м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: www.itmexpo.ru 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
3 общини и 2 туристически фирми 

МIТТ –  
Москва, Русия 
 

 

13-15.03.2018 г. 350 - 1 972 изложители от 187 страни и региона 
(2017 г.) 
- Общ брой –  23 047 посетители 
- 40 000 кв. м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
 www.mitt.ru   
-    През 2017 г. на българския щанд са участвали 
4 общини и 24 туристически фирми 

UITT – Киев, Украйна 

 

20-22.03.2018 г. 150 - Най-голямото туристическо изложение в 
Украйна 
- 318 изложители  
- 20 000 посетители (2017 г.) 
- 5 797 кв. м. изложбена площ (2017 г.) 
- Допълнителна информация:  
www.uitt-kiev.com 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 9 туристически фирми 

WTM – Лондон, 
Великобритания 
 

 

06 – 08.11. 2017 г. 295,75 - Най-голямото в света изложение за 
професионалисти в туристическата индустрия 
- Близо 5 000 изложители от 182 държави и 
региони (2016 г.) 
- 51 000 професионалисти (2016 г.) 
- Допълнителна информация: 
www.wtmlondon.com  
-    През 2016 г. на българския щанд са участвали 
4 общини и 16 туристически фирми 

Участия на международни туристически изложения през 2018 г.

http://www.itmexpo.ru/
http://www.mitt.ru/
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ІІ. Информационни щандове 
 

 
Информационен щанд 

Период на 
провеждане 

2018 г. 

 
Площ 

 
Информация за изложението 

Ferien Messe Wien – 
Виена, Австрия   

 

11-14.01.2018 г. 
 

40 -   Най-голямото туристическо изложение в 
Австрия 
-      Над 150 000 посетители (2017 г.)  
-      830 изложители на площ от над 70 страни 
-     Допълнителна информация: 
www.ferien-messe.at  
-     През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 4 туристически фирми 

CMT –  
Щутгарт, Германия 

   

 

13-21.01.2018 г. 30 -    Най-голямото световно изложение за масова 
публика за туризъм и почивки 
-    Интереси на посетителите- 73% туризъм, 44% 
къмпинг/ каравани  
-    Провежда се в район с висока концентрация на 
население и добра покупателна способност 
-   2068  изложители (2017 г.) от               96 страни 
-   235 000 посетители (2017 г.) 
-   105 000 кв.м. изложбена площ  
-   Допълнителна информация:  
www.messe-stuttgart.de/cmt/ 
-   През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 3 туристически фирми  

FITUR –  
Мадрид, Испания 
 

 

17-21.01.2018 г. 80.50 - Едно от най-големите туристически 
изложения в света, ще се проведе за 38 път 
- Предназначено за професионалисти, но е 
отворено и за публика 
- 9 700 компании от 165 страни (2017 г.) 
- Посетители – 245 000, от които  135 838 
професионалисти и 109 162 любители/масова 
публика; 
- 150 000 кв.м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
www.ifema.es/ferias/fitur/default.html  
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 8 
туристически фирми 

EMITT –  
Истанбул, Турция 
East Mediterranean 
International Tourism 
and Travel Exhibition 
 

 

25-28.01.2018 г.  100  -    Ще се проведе за 22-ри път 
-    685 изложители от 80 страни  
-    46 600 посетители   
-    Допълнителна информация: 
www.emittistanbul.com 
-   През 2017 г. на българския щанд са участвали 
2 общини и 5 туристически фирми 

SALON DES 
VACANCES – 
Брюксел, Белгия 
 

01-04.02.2018 г. 40 - Най-голямото туристическо изложение в 
Кралство Белгия 
- Предназначено е за масова публика и за 
професионалисти в бранша 
-   117 000 посетители (2017 г.) 

http://www.ferien-messe.at/
http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.html
http://www.emittistanbul.com/
http://www.emittistanbul.com/�
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-  800 изложители от 50 различни дестинации 
(2017 г.) 
-   Допълнителна информация: 
www.salondesvacances.eu/fr/ 
-   През 2017 г. на българския щанд са участвали 
2 общини и 2 туристически фирми  

IMTM –  
Тел Авив, Израел 
 

 

06-07.02.2018 г. 49 - Най-голямото туристическо изложение 
Източно средиземноморския регион 
- Ще се проведе за 21-ти път 
- 384 изложители от 46 държави 
- Допълнителна информация:  
www.imtm-telaviv.com/  
-    През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 3 туристически фирми 

Reisen Hamburg –  
Хамбург,   Германия  
 

 
 

   07-11.02.2018 г. 28 -   Специализирано туристическо изложение за 
еко, караванинг, вело и алтернативен туризъм 
-    Организира се за 39-ти път 
-    Предназначено за професионалисти и масова 
публика 
-    Над 77 000 посетители (2016г.) 
-    Над 900 изложители  
-    Допълнителна информация: 
www.reisenhamburg.de 
-    През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 2 туристически фирми 

TTR –  
Букурещ, Румъния 
 

 

Февруари 2018 г. 
 

150 - Най-значимото международно туристическо 
изложение в Румъния 
- Над 20 000 посетители (2016 г.) 
- Отворено за професионалистите и общата 
публика 
- Над 275 компании от 28 страни 
- Допълнителна информация:  
www.targuldeturism.ro  
-     През 2017 г. на българския щанд са участвали 
6 общини и 15 туристически фирми  

Holiday World –  
Прага, Чехия 
 

 

15-18.02.2018 г. 
 
 

42 - Най-голямото туристическо изложение в 
Чехия 
- Предназначено за масова публика и 
професионалисти 
- 652 изложители от 46 страни и страни (2016 
г.) 
- 30 950 участници, от които 7000 
професионалисти, 650 представители на медиите  
- 18 800 кв.м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
www.holidayworld.cz 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
3 общини и 3 туристически фирми 

f.re.e –  
Мюнхен,  Германия 
 

 

21-25.02.2018 г. 30 - Предназначено за професионалисти и масова 
публика 
- 1 300 изложители (2017 г.); 
- 65 страни 
- 135 000 посетители (2017 г.); 
- Допълнителна информация: 
www.free-muenchen.de 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 4 туристически фирми  
 

http://www.imtm-telaviv.com/
http://www.targuldeturism.ro/
http://www.holidayworld.cz/
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IFT –  
Белград, Република  
Сърбия  
 

 

Февруари 2018 г. 
   

 
 
 
 

100 - IFT e най-голямото международно 
туристическо изложение в Сърбия, 2018 се 
провежда за 40-ти път 
- Предназначено за масова публика и 
професионалисти 
- 1135 изложители от 55 страни; 70 000 
посетители; 10 000 бизнес посетители; 
-   30 482 кв.м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
www.beogradskisajamturizma.rs 
-   През 2017 г. на българския щанд са участвали 
4 общини и 4 туристически фирми  

TRAVEL/UTAZAS – 
Будапеща, Унгария 
 

 

Март 2018 г. 
 
 
 
 

55 - Най-голямото туристическо изложение в 
Унгария 
- Предназначено за масова публика и 
професионалисти 
- 31 560 посетители (2016 г.) 
- 270 изложители от 50 страни и региони (2016 
г.) 
- 6195 кв. м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
www.utazas.hungexpo.hu 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
4 общини и 2 туристически фирми  

Отдых без границ –  
Санкт Петербург, 
Русия 
 

 

Април 2018 г. 50 - Най-голямото туристическо изложение в 
Северозападния регион на Русия 
- Предназначено за професионалисти и масова 
публика 
- 174  изложители от 14 държави  
- посетители – 5 600 и 11 региона на Руската 
Федерация (2017 г.) 
- Допълнителна информация: 
 www.travelexhibition.ru/calendar/summer2016.html 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община  

Leisure –  
Минск, Беларус 
 

   
 

Април 2018 г. 110 -     Най-голямото туристическо изложение в 
Беларус 
-     200 изложители от 15 страни (2017 г.) 
-    Допълнителна информация: 
www.belexpo.by/vystavki/ 
-    През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 9 туристически фирми  

AITF –  
Баку, Азербайджан 
 

 

05-07.04.2018 г. 63 -  17-то издание на изложението през 2018 г. 
-  Водещо международно туристическо 
изложение за Кавказкия регион 
-  7643 посетители, от които 68 % 
професионалисти в туризма  
(2016 г.) 
-  203 изложители от 32 страни 
-  Допълнителна информация:  
www.aitf.az 
- През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 1 туристическа фирма 

http://www.beogradskisajamturizma.rs/
http://www.utazas.hungexpo.hu/
http://www.belexpo.by/vystavki/
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Tourism, Leisure & 
Hotels – Кишинев, 
Молдова 
 

 

Април 2018 г.  100 - Ще се проведе за 23-ти път 
- 115 изложители (2016 г.) 
- 5800 посетители от 8 страни 
- Допълнителна информация: 
www.tourism.moldexpo.md 
-    През 2017 г. на българския щанд са участвали 
14 туристически фирми  

Лето – 
Екатеринбург, Русия 
 

 

Април 2018 г. 
 
 
 

30 -   Най-значимото туристическо изложение в 
Уралския Федеративен окръг  
-   250 изложители (2017 г.) 
-   Посетители – над 8 000 души 
-   Допълнителна информация: 
www.expotrade.ru/exhibition/leto-2017 
-  През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 1 туристическа фирма 

KITF – 
Алмати, Казахстан 

 

18-20.04.2018 г. 26 -   Най-голямото туристическо изложение на 
пазар Казахстан. Организатори се с подкрепата на  
СОТ, Министерството на индустрията и 
търговията на Казахстан 
-      5 000 души  
-      300 изложители от 32 страни (2017 г.) 
-      Допълнителна информация:  
www.kitf.kz/ru 
-     През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 3 туристически фирми 

Arabian Travel Market 
– Дубай, ОАЕ 
 

 

22-25.04.2018 г. 45 - Най-голямото международно туристическо 
изложение в арабските страни 
- Предназначено както за професионалисти, 
така и за общата публика 
- 2 873 изложители от 86 страни (2016 г.) 
- 28 000 професионалисти  
- 20 000 кв.м изложбена площ 
- Допълнителна информация:  
www.arabiantravelmarket.com 
-    През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 4 туристически фирми  

IMEX –  
Франкфурт, Германия 
 

 

15-17.05.2018 г. 
 
 
 

36 - Най-голямото специализирано изложение в 
световен мащаб за конгресни и бизнес-пътувания 
- Предназначено единствено за делова публика 
- програма “hosted byers” 
- 3 964 “hosted byers” и повече от 3 500 
изложители от 150  страни и региони (2016 г.) 
- 150 държави 
- Сред изложителите са водещи мениджъри от 
авиацията, рент-а-кар компании, конгресни 
центрове, круизни компании, национални  и 
регионални туристически организации и бордове, 
хотелски вериги, спа-центрове, голф дестинации, 
изложбени центрове и т.н. 
- 18 000 кв. м изложбена площ 
- Допълнителна информация:  
www.imex-frankfurt.com/ 
-     През 2017 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 3 туристически фирми 

Otdih – Leisure – 
Москва, Русия 

Септември 2018 г. 
 
 
 

100 - Най-голямото мероприятие през втората 
половина от годината на пазар Русия 
- 674  фирми на 14 500 кв.м. изложбена площ 
(2016 г.) 

http://www.tourism.moldexpo.md/
http://www.tourism.moldexpo.md/
http://www.kitf.kz/ru
http://www.arabiantravelmarket.com/
http://www.tourism.moldexpo.md/�
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- 54 000 посетители 
- 64 държави и 23 национални и регионални 
офиси 
- Допълнителна информация: 
www.tourismexpo.ru  
-    През 2016 г. на българския щанд са участвали 
4 туристически фирми  

JATA World Travel 
Fair – Токио, Япония 
 

 

Септември 2018 г. 
 

 

27 - Най-голямото международно туристическо 
изложение в Япония 
- Предназначено за професионалисти и масова 
публика 
- 1161 изложители от 141 държави  
- 173 602 посетители, от които 59 576 
професионалисти (2015 г.) 
- Допълнителна информация: 
www.t-expo.jp/en  
-     През 2016 г. на българския щанд са участвали 
3 туристически фирми  

Top Resa – 
Париж, Франция 
 

 

Септември 2018 г. 
 
 

42.50 - Най-голямото туристическо изложение във 
Франция за професионалисти 
-    31 000 (2016 г.) 
-   1 560 изложители от 160 страни и региони 
(2015 г.) 
-     31 000 кв.м. изложбена площ 
-     Допълнителна информация: 
www.iftm.fr  
-     През 2016 г. на българския щанд са участвали 
1 община и 4 туристически фирми  

UITM –  
Киев, Украйна 
 

 

Октомври 2018 г. 54 -   Най-голямото туристическо изложение в 
Украйна в навечерието на зимния сезон 
-   123 изложители от 21 страни 
-   10 334 посетители на борсата 
-   Допълнителна информация:  
www.ukraine-itm.com.ua  
-   През 2016 г. на българския щанд са участвали 
4 туристически фирми 

CITM – 
Кунмин, Китай 
 

 

Октомври 2018 г. 9 -   Най-голямото изложение за професионалисти в 
Азия 
-   932 изложители от 104 страни 
-   57 500 кв. м. изложбена площ 
-   Допълнителна информация:  
www.citm.com.cn 
-   През 2016 г. на българския щанд е участвала 1 
община 

TTR –  
Букурещ, Румъния 
 

 

Ноември 2018 г. 
           

80.75 - Предназначено за масова публика и 
професионалисти 
- Над 15 000 посетители (2015 г.) 
- 226 изложители (2015 г.) от 16 страни  
- 8 000 кв. м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
www.targuldeturism.ro 
-    През 2016 г. на българския щанд са участвали 
5 общини и  8 туристически фирми  
 

http://www.tourismexpo.ru/
http://www.t-expo.jp/en/index.html
http://www.t-expo.jp/en
http://www.iftm.fr/
http://www.ukraine-itm.com.ua/
http://www.targuldeturism.ro/
http://www.t-expo.jp/en/index.html�
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TT Warsaw –  
Варшава, Полша 

 

Ноември 2018 г. 100 -    TT Warsaw се организира от повече от 20 
години и е едно от най-значимите събития, 
свързани с туристическата индустрия 
-    Над 450 изложители от цял свят, 50 
представени дестинации, от които 26 с 
национални щандове и над 19 000 посетители 
(2016 г.) 
-    Допълнителна информация: 
www.ttwarsaw.pl 
-     През 2016 г. на българския щанд са участвали 
3 общини и 8 туристически фирми 

Touristik & 
Caravaning 
International –  
Лайпциг, Германия 

 

Ноември 2018 г. 
 
 
 

32 -    Най-голямото туристическо 
изложение в източните германски 
провинции 
-    Съвпада с началото на записванията 
за следващия летен сезон 
-    Предназначено за масова публика 
и професионалисти 
-    Провежда се от 1990 г. 
-    600 изложители от 18 страни  
-    67 000 посетители (2016 г.) 
-    70 000 кв.м. изложбена площ (2015 г.) 
-    Допълнителна информация: 
www.touristikundcaravaning.de 
-    През 2016 г. на българския щанд са участвали 
3 общини и 1 туристическа фирма 

IGTM  
 

 

2018 г. 
 
 
 

48.50 - Най-голямото  събитие в туристическата голф 
индустрия  
-    Специализираната борса е предназначена за 
провеждане на B2B срещи 
-     350 голф туроператори 
-     Над 600 доставчика на голф услуги 
-     Допълнителна информация: 
www.igtm.co.uk 
-     През 2016 г. на българския щанд са участвали 
5 туристически фирми 

 

http://www.tc-messe.de/
http://www.touristikundcaravaning.de/
http://www.igtm.co.uk/
http://www.tc-messe.de/�
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