
15 - 16 март 2023
Русе - Велико Търново 

16 - 18 май 2023
Стара Загора - Пловдив - Велинград 

19 - 20 септември 2023
Варна - Бургас 

www.hnt-bg.com
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РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ

 4ñåçîíà



ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

I. Заявка-договор и условия за участие

Всяка компания, желаеща да участва в Храни и 
напитки за туризма 4 Сезона, подава заявка-
договор по образец. Документът се подава по 
електронен път, в сканиран файл, в който е 
видим мокър печат и подпис на представителя 
на фирмата с неговото име и позиция или в 
оригинал на адрес 9000 Варна, бул. Сливница 
45, ет. 4, Пачуърк ООД. Заявката-договор може 
да бъде подадена и с електронен подпис на 
лице представляващо фирмата и вписано в 
Търговския регистър като такова на адрес 
office@patchwork-bg.com.

Събитието се провежда в 7 локации, обособени 
в 3 лъча както следва:
 - Русе - Велико Търново;
 - Стара Загора - Пловдив - Велинград;
 - Варна - Бургас.

II. Дегустационна част

Всяка компания - участник, със свой шеф готвач 
или технолог, приготвя в професионална кухня 
дегустационна чиния, с която представя свои 
продукти и технологии. (Кухнята се намира в 
мястото на провеждане на събитието и 
осигурена от Организатора на събитието).
Реда за представяне на дегустационните чинии 
се определя по преценка на организатора, като 
се следва вида на ястията - предястия, основни, 
напитки, десерти, а при необходимост се тегли 
жребий.
Всеки участник разполага с до 12 минути за 
презентация, като времето започва да тече след 
сервиране на всички чинии.
До 20 дни преди датите за отделните локации 
всеки участник подава информация по образец 
в която посочва точно вида на продуктите и 
я с т и е то ,  ко е то  ще  б ъ де  п р едс т а в е н о . 
Задължително се посочва нужното оборудване, 
в р ем ето  нео бход им о  з а  пр игот вя не  и 
плейтване, нужната посуда.

III. Експозиционна част

Всеки участник разполага с експозиционна 
позиция с размер до 4 кв. м, работна маса и 
столове, за представяне на мостри, оферти, 
рекламни материали и други, в залата за 
дегустации или в непосредствена близост. 
Експозиционната част е достъпна и за фирми, 
к о и т о  н е  у ч а с т в а т  с  п р е д с т а в я н е  н а 
дегустационна чиния.

IV. Нетуъркинг

След приключване на дегустационната част на 
събитието,  представители на фирмите 
участници и посетителите имат възможност да 
проведат неформални работни разговори. 
Нетуъркинг частта е достъпна и за фирми, които 
участват само в експозиционната част на 
събитието.

V. Внасяне на хранителни продукти и ползване 
на кухня

Всеки участник има право да внесе на 
територията на кухнята и в ескпозиционното 
пространство свои хранителни продукти. Всеки 
продукт трябва да е в срок на годност и с 
нужните сертификати. 
Ползването на кухнята е възможно само за 
професионални готвачи и технолози. Всеки от 
тях трябва да е с работно облекло и да 
представи валидна здравна книжка. В случай, че 
посочените изисквания не са изпълнени, 
организаторът има право да откаже достъп до 
кухненските помещения.

VI. Работно време / Програма

Време за подготовка - 12.00 - 14.00 часа
Експозиционна част - 14.00 - 18.00 часа 
Дегустационна част - 15.00 - 17.00 часа
Нетуъркинг - 17.00 - 18.00 часа
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Ел. захранване до 200 W

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

VII. Срокове

Крайният срок за заявявяне на участие е до 
изчерпване на свободните места. Заявката-
договор се счита за приета от момента на 
получаване на документа по електронна поща 
или по куриер в офиса на Пачуърк ООД.

Заявените услуги се заплащат до 10 работни дни 
от датата на издадената фактура, но не по-късно 
от 5 работни дни преди датата на събитието. 

При отказ от участие до 60 дни преди датата за 
съответната локация ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 50 % по попълнената от 
него заявка. При отказ от участие до 30 дни 
преди датата за  съответната локация 
ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
цялата сума по попълнената от него заявка.

VIII. Плащане

Плащането на таксите за участие се извършва по 
банков път. За извършване на плащането 

Пачуърк ООД издава данъчна фактура. 
Независимо от датата на подаване на заявката-
договор, при неизвършено плащане преди 
началото на форума, изложителят не се допуска 
до участие.

IX. Противоепидемични мерки и условия

Форумът се провежда при спазване на 
действащите противоепидемични мерки. 
Отговорността за нарушаване на посочените 
мерки е лична и не може да води до финансови 
санкции за организатора. Липсата на зелен 
с е р т и ф и к а т  и л и  з а б о л е в а е м о с т  н а 
представителите на фирма изложител не е 
форсмажорно обстоятелство и не е основание 
за отпадане на дължима неустойка, в случай на 
отказ от участие.

Всеки отказ  от  участие,  на  основание 
форсмажорни обтоятелства, се счита за 
обоснован само и единствено на база издаден 
сертификат за форсмажор от БТПП.

ЦЕНОВА ОФЕРТА*

Услуга - за една локация Цена

Дегустационна + експозиционна част 495.00
Само експозиционна част/позиция 150.00

30.00

30.00

Услуга - за една локация Цена

Банер във входните пространства

Банер в дегустационното пространство

50.00

100.00

50.00
Презентационен комплект (безплатен за 
участниците)

Хладилни камери + / -

ПАЧУЪРК ООД, IBAN: BG46 UNCR 7000 1521 7368 91,  BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД.

* Цените са за една локация. Всички цени са без начислен ДДС. 

Всеки участник получава до 3 баджа и табелка. 

ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО

При участие в два лъча - 5 % от крайната сума по подадената заявка.
При участие в три лъча - 10 % от крайната сума по подадената заявка.
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СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ

Пачуърк ООД предостави оферти за настаняване с преференциални цени.

Участниците нямат задължение да ползват предложените от Организатора места за настаняване. 

Пачуърк ООД не посредничи в процеса на резервиране и настаняване на участниците.

Преференциални цени за настаняване в град Пловдив - 17.05.2023 г.

HOTEL IMPERIAL PLOVDIV MEMBER OF RADISSON Individuals 

Стая Стандарт - единично настаняване - 112 лв. с ДДС
Стая Стандарт - двойно настаняване - 142 лв. с ДДС
Стая Премиум - единично настаняване - 142 лв. с ДДС
Стая Премиум - двойно настаняване - 172 лв. с ДДС

Цените на стаите са за вечер и включват 9% ДДС и следните удобства: 
- Закуска на бюфет с богат асортимент 
- Фитнес 24/7 
- Високоскоростен Wi Fi интернет 
- Press Reader / най-голямата в света дигитална платформа за вестници и списания/ 

За резервация: 
Г-жа Марина Бечева, тел. 0898  47 96 42 , e-mail:  events.imperialplovdiv@radissonindividuals.com

Преференциални цени за настаняване в град Велинград - 18.05.2023 г.

Санте СПА Хотел, Велинград

Единична стая  - 219 лв. с ДДС
Двойна стая - 259 лв. с ДДС

Цените са нетни в лева, на стая, на вечер и включват: закуска на бюфет, ползването на СПА център с 
голям басейн с детска секция, акватоничен и контрастни басейни. топло джакузи, солна стая,
термална зона с финландска суха сауна, билкова сауна, инфраред сауна до 50°, парна баня, хамам, 
релакс зона, фитнес, Wi-Fi, паркинг (според наличностите) туристическа такса, застраховка, 9 % ДДС 

За резервация: 
Г-жа Мария Пещерска, тел. 0886 901 798, e-mail: fom@spahotelsante.com
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Контакти:
Пачуърк Агенция за комуникации
Варна 9000, бул. Сливница 45, ет. 4
тел.:  0888 294 162,  0887 480 066
e-mail: office@patchwork-bg.com
www.hnt-bg.com

www.hnt-bg.com
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