
 

Червено – заети щандове 

Щандове с надпис R са запазени за участници, които миналата година са изявили желание да получат място близо до сцената. Ако 

щандът, който Ви интересува, е маркиран с R, свържете се с нас  за повече информация! 

Всяка изложбена площ включва: маса с размери 1,75 на 0,90 м  или изложбен щанд (виж визията), два стола, ел.захранване, охрана, 

почистване.  

Важно! В икономична зона – щандове с номера от 4.1. до 4.4. вкл. размерът на масите е 0,90 на 0,75 м. В икономична зона има вариант 

за закупуване само на изложбена площ (участие със собствени щандове) – щандове с номера 4.5 до 4.8, като участниците получават 2 

кв.м изложбена площ. 

Всеки изложител получава:  

1. лого в рекламните материали на изложението 

2. безплатно участие в медийната кампания и популяризацията на изложението 

3. безплатно двукратно промотиране по време на изложението от водещия (по веднъж на ден) 

4. безплатно участие в програмата на изложението с демонстрация, игра с публиката, викторина и пр.  

Забележка: поради краткото време с предимство за включване в програмата ще се ползват изложителите, закупили по-

скъпа рекламна площ, а при равни условия – тези, които по-рано подадат своите заявки.  

Цените са крайни в лева, върху тях не се начислява ДДС.  Цените са за целия период на изложението 

Досегашни изложители от всички издания на „Зона Здраве“ ползват 10% отстъпка от цените на щандовете и допълнителните услуги! 

При закупуване на повече от 1 щанд – 10% отстъпка. 

Участници със собствени щандове в зони извън икономична – 10% отстъпка.  

Участие в изложението без закупуване на щанд – промоция по време на програмата, раздаване на рекламни материали, скрининг, 

демонстрация – цена по договаряне.  



 

Щанд № Бонуси Ранна цена 
до 28.02 

Късна цена 
след 15.03 

Забележка Щанд № Ранна 
цена 

Късна 
цена 

Забележка 

1.4  R 

VIP зона 

КОЦ Бургас 
 

2 бр. допълнително представяне и 
лого върху гърба на сцената 

  Щанд  2.5 
Аптека Линк 

  Маса 1.75х0.90 

2.1 R VIP зона  2 бр. допълнително представяне и 
лого върху гърба на сцената 

  Щанд 2.6 
DM 
България 

  Маса 1.75х0.90 

1.3 VIP зона 

Медикъл 
пойнт ООД 

1 бр. допълнително представяне и 
лого върху гърба на сцената 

  Щанд  3.1  
Халомедика 

  Маса 1.75х0.90 

2.2 VIP зона 
Др. Биомастер  

1 бр. допълнително представяне и 
лого върху гърба на сцената 

  Щанд 3.2 
EnerZona 
България 

  Маса 1.75х0.90 

2.3 VIP зона 
Куайсер Фарма 
Doppelherz 

1 бр. допълнително представяне и 
лого върху гърба на сцената 

  Щанд  3.3 Аура 
България  

  Маса 1.75х0.90 

1.2 VIP зона 

Еко Стийм 

1 бр. допълнително представяне и 
лого върху гърба на сцената 

  Щанд 3.4 Кремка 

ЕООД 

  Маса 1.75х0.90 

1.1 VIP зона 

Сдружение
на 
онкоболни 
и приятели  

1 бр. допълнително представяне    Щанд 3.5 
Тиенс 
България 

  Маса 1.75х0.90 

1.5 VIP зона 1 бр. допълнително представяне   590 690 Щанд 3.6 Арвена 
Козметикс 

  Маса 1.75х0.90 

1.6 R VIP зона 1 бр. допълнително представяне   590 690 Щанд 3.7 300 400 Маса 1.75х0.90 

1.7 VIP зона 
„Сервие 
Медикал“ 

1 бр. допълнително представяне     Щанд 3.8 300 400 Маса 1.75х0.90 

        Икономична зона 

1.8 R VIP зона 

Сърце и мозък 

1 бр. допълнително представяне     Щанд 4.1„Интер 
Бизнес 91“ 

  Маса 0,90х0,75 



1.9 VIP зона 1 бр. допълнително представяне 550 650 Щанд 4.2 250 350 Маса 0,90х0,75 

1.10 VIP зона 1 бр. допълнително представяне   550 650 Щанд 4.3 LR 
Health&Be
aty 

  Маса 0,90х0,75 

 
1.11 VIP зона 

 
1 бр. допълнително представяне   

 
550 

 
650 

 
Щанд 

 
4.4  

 
250 

 
350 

 
Маса 0,90х0,75 

1.12 VIP зона 1 бр. допълнително представяне   550 650 Щанд 4.5 Център 
„Лястовица“ 

  Без маса и щанд 

1.13 VIP зона 1 бр. допълнително представяне   550 650 Щанд 4.6 

Вадимелис 
  Без маса и щанд 

1.14 VIP зона 
CALIVITA BG 

1 бр. допълнително представяне     Маса 1.75х0.90 4.7 
Делтахим 
999 

  Без маса и щанд 

2.4 Очна 
болница 
"Бургас" - Д-р 
Иванови 

-   Маса 1.75х0.90 4.8 
РЕЙНБОУ 
България 

  Без маса и щанд 

 

 

 

 

 

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Вид услуга Какво включва Цена 1 бр. 

Лого върху гърба на сцената Позициониране на лого или слоган върху 
гърба на сцената 

89 лв. 

Допълнителна промоция на продукт или 
услуга в програмата 

Представяне на изложителя, продукта или 
услугата от водещия в програмата 

69 лв.  

Промоция на продукт или услуга със 
спонсориран пост във фейсбук страницата 
на изложението 

Представяне на продукт  или услуга на 
таргетирана аудитория чрез ФБ страницата 
на изложението 

99 лв.  

Фейсбук игра за изложител Фейсбук игра за изложител с предоставена 
от него награда чрез страницата на 

199 лв. 



изложението  

Акцент върху изложителя в медийното 
представяне 

Медийна публикация за изложителя в 
медии – партньори на изложението 

199 лв.  

Спот на изложителя в програмата на 
изложението  

Спотът трябва да е записан предварително 
и ще се пуска по време на озвучителната 
програма 

20 лв. за брой 

 

Важни срокове.  

1. Ранно записване  – заявка и плащане с отстъпка до 25.02 

2. Изпращане на лого – до 15.03 

3. Късно записване и плащане – до изчерпване на изложбените площи. При записване след 15.03 няма възможност за лого и 

участие в рекламните материали! 

 

 


