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В рамките на един ден достигате до голяма група контрагенти - архитекти и дизайнери - и 
имате възможност да се запознаете с тях и ефективно да им предоставите контактите и 
материалите си.

Екипът на „Дибла” извършва цялата организация на събитието, грижи се за привличането 
на аудиторията и предоставят готови щандове с обща визия; координира всички страни. 
Вие само трябва да направите присъствието си атрактивно.

Участието ви дава конкурентно предимство пред останалите фирми в бранша и 
възможност да позизиционирате фирмата си в знаково събитие. 

ПРИЛАГАМЕ СВЕТОВЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ
.

Представете фирмата си пред архитекти и дизайнери от цялата страна, докато едни от 
най-популярните световни имена споделят и вдъхновяват с опита си в професията на целодневен 
международен семинар в София. Програмата на събитието включва пет аспекта чрез петимата 
лектори – архитектура, интериорен дизайн, продуктов дизайн, маркетинг в дизайна и 
архитектурата, управление на проекти. Семинарът привлича слушателите с високия авторитет и 
изключителна световна известност на участниците, както и с полезността на темите. Достатъчно 
е да споменем, че един от поканените лектори е включен в класацията „Десетте интериорни 
дизайнери, които промениха света“ на Boca do Lobo и BestInteriorDesigners. По време на 
събитието е предвидена B2B зона, която ви дава възможност да се представите пред аудиторията 
със собствен демонстративен кът.

ПРЕДСТАВЯТЕ ФИРМАТА СИ ПРЕД АРХИТЕКТИТЕ И ДИЗАЙНЕРИТЕ
.

Всяка от компаниите, разположени в зоната В2В, има възможност да представи свои продукти, с 
които да впечатли архитектите и дизайнерите, да създава нови контакти, да затвърждава вече 
работещи партньорства, или да напомня за възможностите и ресурсите си. Събитието е без 
аналог в страната и лектори от такъв ранг в областта не са се представяли в България. Ставайки 
част от него, включените фирми предлагат на аудиторията така необходимата подкрепа, за да 
могат проектантите да дават на възложителите си завършен продукт и изпълнение на идеите си.

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО В В2В ЗОНАТА НА СЪБИТИЕТО
.

В осигурените продължителни паузи между презентациите, всички присъстващи могат да 
създадат или доразвият професионални контакти в зоната В2В, където водещите фирми, 
обслужващи бранша с продукти и услуги, поставят свои демонстративни кътове. Събитието 
предлага няколко вида щандовете с предвидено брандиране за по-добър общ облик. 

В2В ЗОНА ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ
Създаване на профе- 

сионални контакти
Най-добрите в света и вие 

на едно място
В един ден среща с над 

300 проектанти

Пет световноизвестни имена в дизайна и архитектурата разкриват своето ноу хау. 
Годишно В2В експо – дизайнери, архитекти, производители и доставчици.

СЕЛЕКЦИЯ

КОНТАКТИ
Всички инициативи, проекти и с които предприема „ са водени от основната цел да 
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна 
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

www.dibla.com
office@dibla.com
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1 Рамка с печат на 
плат (дисплей)

Интер Експо Център
 София 1784, бул. Цариградско шосе 147, тел: (02) 9655 205, e-mail: events@iec.bg; www.iec.bg 

Цената включва:

	 Рамка	с	печат	на	плат	(дисплей)		
	 150х230	см	–	1	брой
	 Инфо	плот	от	ЛПДЧ,	вратички		
	 50х100х100см	–	1	брой
	 Фолио	печат	на	лицевата	страна	
	 на	инфо	плот
	 Бар	стол	–	2	броя
	 Разклонител	с	три	гнезда	–	1	брой
	 Ел.	захранване	2	kW/220	V
	 Насочено	осветление	–	2	броя

Изложбен щанд - тИп в - конгресен Център

Стандартен щанд тип „C“

Минимална квадратура
за щанд тип „C“- 12м2

P Изграждане щанд с преградни стени

от конструкция „Oктанорм“

P Подово покритие – мокет цвят по избор

P  Закачалка на стойка – 1 брой

P  Рамка с печат на плат Дисплей 4000 /2500 мм

P Бар стол – 1 брой

P Ел. захранване 2kW/220V

P Разклонител с три гнезда – 2 броя

P Инфо плот от ЛПДЧ, вратички с ключ

50х100х100см – 1 брой

P  Фолио печат на лицевата страна на инфо плот

P Маса за преговори  стъклена – 1 брой

P Стол бял фурнир – 4 броя

P 1 брой осветително тяло ЛЕД на 3м2

P Ежедневно почистване на пода на щанда

P Окачен фриз h 400 мм по 1 брой над всяка 

отворена страна    

P Печат на фолио  на окачен фриз

Bключва:

- 3 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

P-100x2
врати с ключ

4,00м

2,50м

1,00м

2,10м

3
,0

0
м

Печат на плат Дисплей за рамка
3920  / 2500мм

цветен
мокет 12м2

Ел.енергия
2kW/220V

Закачалка
glass 
table

Окачен фриз 4000 / 400 мм
Фолио печат

Окачен фриз 4000 / 400 мм
Фолио печат

Инфо бяло ЛПДЧ
50 / 100 / 100 см

Инфо бяло ЛПДЧ
фолио печат

1070 / 1000мм

LED

LED

LED

LED

Файл за предпечат:
153	х	233	см

Разделителна 
способност:
100-150	dpi,	Мащаб:	1:1

Формат на файлове:
TIF	/	CMYK

Файл за предпечат:
107	х	100	см

Разделителна 
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100-150	dpi,	Мащаб:	1:1
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Цената включва:

	 Рамка	с	печат	на	плат	(дисплей)		
	 150х230	см	–	1	брой
	 Инфо	плот	от	ЛПДЧ,	вратички		
	 50х100х100см	–	1	брой
	 Фолио	печат	на	лицевата	страна	
	 на	инфо	плот
	 Бар	стол	–	2	броя
	 Разклонител	с	три	гнезда	–	1	брой
	 Ел.	захранване	2	kW/220	V
	 Насочено	осветление	–	2	броя

Изложбен щанд - тИп в - конгресен Център

Стандартен щанд тип „C“

Минимална квадратура
за щанд тип „C“- 12м2

P Изграждане щанд с преградни стени

от конструкция „Oктанорм“

P Подово покритие – мокет цвят по избор

P  Закачалка на стойка – 1 брой

P  Рамка с печат на плат Дисплей 4000 /2500 мм

P Бар стол – 1 брой

P Ел. захранване 2kW/220V

P Разклонител с три гнезда – 2 броя

P Инфо плот от ЛПДЧ, вратички с ключ

50х100х100см – 1 брой

P  Фолио печат на лицевата страна на инфо плот

P Маса за преговори  стъклена – 1 брой

P Стол бял фурнир – 4 броя

P 1 брой осветително тяло ЛЕД на 3м2

P Ежедневно почистване на пода на щанда

P Окачен фриз h 400 мм по 1 брой над всяка 

отворена страна    

P Печат на фолио  на окачен фриз

Bключва:

- 3 -
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Дибла Семинар 

ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА

АКЦЕНТИ

www.dibla.com

Професионална платформа 
за интериорен и продуктов дизайн  

Ставайки част от компаниите, предлагащи не просто продукти, но и знания и квалификация, вие 
се превръщате в лидери в областта си.

По-академичният характер на събитието допълва вашето портфолио от изяви и ви издига в  елита 
на общността.

Представяте продуктите си пред амбициозни професионалисти.

Присъствие във всички предхождащи, съпътстващи и последващи текстови и визуални рекламни 
материали.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
.

Едни от най-популярните световни имена се представят и споделят за развитието и израстването 
си в професията на целодневен международен семинар в София. Програмата на събитието 
включва пет аспекта чрез петимата лектори – архитектура, интериорен дизайн, продуктов 
дизайн, маркетинг в дизайна и архитектурата, управление на проекти. 

ДОВЕДОХМЕ СВЕТОВНИЯ ЕЛИТ У НАС
.

Семинарът привлича слушателите с високия авторитет и изключителна световна известност на 
участниците, както и с полезността на темите. Достатъчно е да споменем, че двама от поканените 
лектори са включени в класацията „Десетте интериорни дизайнери, които промениха света“ на 
Boca do Lobo и BestInteriorDesigners.

В2В ЗОНА
.

В осигурените продължителни паузи между презентациите, всички присъстващи могат да 
създадат или доразвият професионални контакти в зоната В2В, където водещите фирми, 
обслужващи бранша с продукти и услуги, поставят свои демонстративни кътове. 

ПРЕДСТАВЯТЕ ФИРМАТА СИ ПРЕД ГИЛДИЯТА
.

Всяка от компаниите, разположени в зоната В2В, има възможност да представи свои продукти, с 
които да впечатли аудиторията, да създава нови контакти, да затвърждава вече работещи 
партньорства, или да напомня за възможностите и ресурсите си. Събитието е без аналог в 
страната и лектори от такъв ранг в областта не са се представяли в България. Ставайки част от 
него, включените фирми предлагат на аудиторията така необходимата подкрепа, за да могат 
проектантите да дават на възложителите си завършен продукт и изпълнение на добрите си идеи.

В2В ЗОНА ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ
Създаване на профе- 

сионални контакти
Най-добрите в света и вие 

на едно място
В един ден среща с над 

300 проектанти

5 световноизвестни имена в дизайна и архитектурата разкриват тайни за професията. 
Включете се в В2В зоната и влезте в пряк контакт с проектанти от цяла България.

СЕЛЕКЦИЯ

КОНТАКТИ
Всички инициативи, проекти и с които предприема „ са водени от основната цел да 
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна 
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

www.dibla.com
office@dibla.com
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Едни от най-популярните световни имена се представят и споделят за развитието и израстването 
си в професията на целодневен международен семинар в София. Програмата на събитието 
включва пет аспекта чрез петимата лектори – архитектура, интериорен дизайн, продуктов 
дизайн, маркетинг в дизайна и архитектурата, управление на проекти. 

ДОВЕДОХМЕ СВЕТОВНИЯ ЕЛИТ У НАС
.

Семинарът привлича слушателите с високия авторитет и изключителна световна известност на 
участниците, както и с полезността на темите. Достатъчно е да споменем, че двама от поканените 
лектори са включени в класацията „Десетте интериорни дизайнери, които промениха света“ на 
Boca do Lobo и BestInteriorDesigners.

В2В ЗОНА
.

В осигурените продължителни паузи между презентациите, всички присъстващи могат да 
създадат или доразвият професионални контакти в зоната В2В, където водещите фирми, 
обслужващи бранша с продукти и услуги, поставят свои демонстративни кътове. 

ПРЕДСТАВЯТЕ ФИРМАТА СИ ПРЕД ГИЛДИЯТА
.

Всяка от компаниите, разположени в зоната В2В, има възможност да представи свои продукти, с 
които да впечатли аудиторията, да създава нови контакти, да затвърждава вече работещи 
партньорства, или да напомня за възможностите и ресурсите си. Събитието е без аналог в 
страната и лектори от такъв ранг в областта не са се представяли в България. Ставайки част от 
него, включените фирми предлагат на аудиторията така необходимата подкрепа, за да могат 
проектантите да дават на възложителите си завършен продукт и изпълнение на добрите си идеи.

В2В ЗОНА ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ
Създаване на профе- 

сионални контакти
Най-добрите в света и вие 

на едно място
В един ден среща с над 

300 проектанти

5 световноизвестни имена в дизайна и архитектурата разкриват тайни за професията. 
Включете се в В2В зоната и влезте в пряк контакт с проектанти от цяла България.

СЕЛЕКЦИЯ

КОНТАКТИ
Всички инициативи, проекти и с които предприема „ са водени от основната цел да 
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна 
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.
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Пет световноизвестни имена в дизайна и архитектурата разкриват своето ноу хау. 
Годишно В2В експо – дизайнери, архитекти, производители и доставчици.
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Изложбен щанд - тИп Г - КонГресен център

Стандартен щанд тип „C“

Минимална квадратура
за щанд тип „C“- 12м2

P Изграждане щанд с преградни стени

от конструкция „Oктанорм“

P Подово покритие – мокет цвят по избор

P  Закачалка на стойка – 1 брой

P  Рамка с печат на плат Дисплей 4000 /2500 мм

P Бар стол – 1 брой

P Ел. захранване 2kW/220V

P Разклонител с три гнезда – 2 броя

P Инфо плот от ЛПДЧ, вратички с ключ

50х100х100см – 1 брой

P  Фолио печат на лицевата страна на инфо плот

P Маса за преговори  стъклена – 1 брой

P Стол бял фурнир – 4 броя

P 1 брой осветително тяло ЛЕД на 3м2

P Ежедневно почистване на пода на щанда

P Окачен фриз h 400 мм по 1 брой над всяка 

отворена страна    

P Печат на фолио  на окачен фриз

Bключва:

- 3 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

P-100x2
врати с ключ

4,00м

2,50м

1,00м

2,10м

3
,0

0
м

Печат на плат Дисплей за рамка
3920  / 2500мм

цветен
мокет 12м2

Ел.енергия
2kW/220V

Закачалка
glass 
table

Окачен фриз 4000 / 400 мм
Фолио печат

Окачен фриз 4000 / 400 мм
Фолио печат

Инфо бяло ЛПДЧ
50 / 100 / 100 см

Инфо бяло ЛПДЧ
фолио печат

1070 / 1000мм

LED

LED

LED

LED

Файл за предпечат:
119,4 х 99,4 см

Разделителна 
способност:
100-150 dpi, Мащаб: 1:1

Формат на файлове:
TIF / CMYK

1

2

1

цената вКлючва:

 Рамка с печат на плат (задно осветление)    
 150х230 см – 1 брой

 Светещ Инфо плот (задно осветление)
 от ЛПДЧ, вратички 50х120х100см – 1 брой

 Рамка с печат на плат (задно осветление)   
 за инфо плот

 Бар стол – 2 броя
 Разклонител с три гнезда – 1 брой
 Ел. захранване 2 kW/220 V

Файл за предпечат:
153 х 233 см

Разделителна 
способност:
100-150 dpi, Мащаб: 1:1

Формат на файлове:
TIF / CMYK

150 см 120 см
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P-100x240

Рамка с печат на плат 
(задно осветление) 

Рамка с печат на плат 
(задно осветление)
за инфо плот

Интер Експо Център
 София 1784, бул. Цариградско шосе 147, тел: (02) 9655 205, e-mail: events@iec.bg; www.iec.bg 
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100-150 dpi, Мащаб: 1:1

Формат на файлове:
TIF / CMYK
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1

цената вКлючва:

 Рамка с печат на плат (задно осветление)    
 150х230 см – 1 брой

 Светещ Инфо плот (задно осветление)
 от ЛПДЧ, вратички 50х120х100см – 1 брой

 Рамка с печат на плат (задно осветление)   
 за инфо плот

 Бар стол – 2 броя
 Разклонител с три гнезда – 1 брой
 Ел. захранване 2 kW/220 V

Файл за предпечат:
153 х 233 см

Разделителна 
способност:
100-150 dpi, Мащаб: 1:1

Формат на файлове:
TIF / CMYK
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Изложбен щанд - тИп Г - КонГресен център

Стандартен щанд тип „C“

Минимална квадратура
за щанд тип „C“- 12м2

P Изграждане щанд с преградни стени

от конструкция „Oктанорм“

P Подово покритие – мокет цвят по избор

P  Закачалка на стойка – 1 брой

P  Рамка с печат на плат Дисплей 4000 /2500 мм

P Бар стол – 1 брой

P Ел. захранване 2kW/220V

P Разклонител с три гнезда – 2 броя

P Инфо плот от ЛПДЧ, вратички с ключ

50х100х100см – 1 брой

P  Фолио печат на лицевата страна на инфо плот

P Маса за преговори  стъклена – 1 брой

P Стол бял фурнир – 4 броя

P 1 брой осветително тяло ЛЕД на 3м2

P Ежедневно почистване на пода на щанда

P Окачен фриз h 400 мм по 1 брой над всяка 

отворена страна    

P Печат на фолио  на окачен фриз

Bключва:

- 3 -
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1 Рамка с печат на 
плат (дисплей)
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Цената включва:

	 Рамка	с	печат	на	плат	(дисплей)		
	 150х230	см	–	1	брой
	 Инфо	плот	от	ЛПДЧ,	вратички		
	 50х100х100см	–	1	брой
	 Фолио	печат	на	лицевата	страна	
	 на	инфо	плот
	 Бар	стол	–	2	броя
	 Разклонител	с	три	гнезда	–	1	брой
	 Ел.	захранване	2	kW/220	V
	 Насочено	осветление	–	2	броя

Изложбен щанд - тИп в - конгресен Център

Стандартен щанд тип „C“

Минимална квадратура
за щанд тип „C“- 12м2

P Изграждане щанд с преградни стени

от конструкция „Oктанорм“

P Подово покритие – мокет цвят по избор

P  Закачалка на стойка – 1 брой

P  Рамка с печат на плат Дисплей 4000 /2500 мм

P Бар стол – 1 брой

P Ел. захранване 2kW/220V

P Разклонител с три гнезда – 2 броя

P Инфо плот от ЛПДЧ, вратички с ключ

50х100х100см – 1 брой

P  Фолио печат на лицевата страна на инфо плот

P Маса за преговори  стъклена – 1 брой

P Стол бял фурнир – 4 броя

P 1 брой осветително тяло ЛЕД на 3м2

P Ежедневно почистване на пода на щанда

P Окачен фриз h 400 мм по 1 брой над всяка 

отворена страна    

P Печат на фолио  на окачен фриз

Bключва:

- 3 -
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Файл за предпечат:
153	х	233	см

Разделителна 
способност:
100-150	dpi,	Мащаб:	1:1

Формат на файлове:
TIF	/	CMYK

Файл за предпечат:
107	х	100	см

Разделителна 
способност:
100-150	dpi,	Мащаб:	1:1

Формат на файлове:
TIF	/	CMYK
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2Рамка с печат на плат 
(задно осветление)

Файл за предпечат:
153 х 233 см
Разделителна
способност:
100-150 dpi, Мащаб: 1:1
Формат на файлове:
TIF / CMYK

Рамка с печат на плат 
(задно осветление) 
за инфо плот

Файл за предпечат:
119,4 х 99,4 см
Разделителна
способност:
100-150 dpi, Мащаб: 1:1
Формат на файлове:
TIF / CMYK

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

Рамка с печат на плат (задно осветление)
150х230 см - 1 брой
Светещ инфо плот (задно осветление)
от ЛПДЧ, вратички 50х100х100 см - 1 брой
Рамка с печат на плат (задно осветление) 
за инфо плот
Бар стол – 2 броя
Разклонител с три гнезда – 1 брой
Ел. захранване 2 kW/220 V

Дибла Семинар 

ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА

АКЦЕНТИ

www.dibla.com

Професионална платформа 
за интериорен и продуктов дизайн  

Ставайки част от компаниите, предлагащи не просто продукти, но и знания и квалификация, вие 
се превръщате в лидери в областта си.

По-академичният характер на събитието допълва вашето портфолио от изяви и ви издига в  елита 
на общността.

Представяте продуктите си пред амбициозни професионалисти.

Присъствие във всички предхождащи, съпътстващи и последващи текстови и визуални рекламни 
материали.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
.

Едни от най-популярните световни имена се представят и споделят за развитието и израстването 
си в професията на целодневен международен семинар в София. Програмата на събитието 
включва пет аспекта чрез петимата лектори – архитектура, интериорен дизайн, продуктов 
дизайн, маркетинг в дизайна и архитектурата, управление на проекти. 

ДОВЕДОХМЕ СВЕТОВНИЯ ЕЛИТ У НАС
.

Семинарът привлича слушателите с високия авторитет и изключителна световна известност на 
участниците, както и с полезността на темите. Достатъчно е да споменем, че двама от поканените 
лектори са включени в класацията „Десетте интериорни дизайнери, които промениха света“ на 
Boca do Lobo и BestInteriorDesigners.

В2В ЗОНА
.

В осигурените продължителни паузи между презентациите, всички присъстващи могат да 
създадат или доразвият професионални контакти в зоната В2В, където водещите фирми, 
обслужващи бранша с продукти и услуги, поставят свои демонстративни кътове. 

ПРЕДСТАВЯТЕ ФИРМАТА СИ ПРЕД ГИЛДИЯТА
.

Всяка от компаниите, разположени в зоната В2В, има възможност да представи свои продукти, с 
които да впечатли аудиторията, да създава нови контакти, да затвърждава вече работещи 
партньорства, или да напомня за възможностите и ресурсите си. Събитието е без аналог в 
страната и лектори от такъв ранг в областта не са се представяли в България. Ставайки част от 
него, включените фирми предлагат на аудиторията така необходимата подкрепа, за да могат 
проектантите да дават на възложителите си завършен продукт и изпълнение на добрите си идеи.

В2В ЗОНА ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ
Създаване на профе- 

сионални контакти
Най-добрите в света и вие 

на едно място
В един ден среща с над 

300 проектанти

5 световноизвестни имена в дизайна и архитектурата разкриват тайни за професията. 
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отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна 
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

www.dibla.com
office@dibla.com

РЕКЛАМА

площ за представяне 4 м2 

площ за представяне 8 м2 

плот 1х1 м: печат на лице в/у фолио

плот 1.2х1 м: светещо лице с печат на плат

гръб 1.5х2.3 м: рамка с печат на плат

гръб 1.5х2.3 м: светеща рамка с печат на плат

разклонител с 3 гнезда - брой

бар стол - 2 броя

ел. захранване 2kW/220V

насочено осветление - 2 броя

В2В зона - щандове:

стандарт светещ светещ макси

всички новини за събитието www.dibla.com

 стена за снимки

всички имейли, комуникиращи събитието

 

монитори в зала B2B 
в шапките на екрана в залата за презентации

Позициониране на вашето лого:

 2 души

 4 души

Присъствие на представители на партньора с включен достъп до залата за презентаци:

 

 визитка с контакти в общ рекламен материал

ваши материали в общ пакет за всеки гост

Рекламни материали:

Дибла Семинар
5 световноизвестни имена в дизайна и архитектурата разкриват тайни за професията. 
Включете се в В2В зоната и влезте в пряк контакт с проектанти от цяла България.


