Българска версия, моля вижте по-долу.
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Join us for the 6th edition of the BEGE Expo!
The premier gaming expo in the Balkans, you can't afford to miss!
When: 22 - 23 October, 2013
Where: Inter Expo Center
Sofia, Bulgaria

Be sure to maximize your brand exposure with variety of sponsorship
opportunities:
Use the great chance to impress your potential customers
Boost your company presence and be sure your company is recognized by your partners at
every location during the BEGE Expo
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Capture everyone’s attention and promote your brand just from the entrance of the exhibition
floor!
Stand out from the competition to catch the attention of your target audience
Check all sponsorship options at: http://balkangamingexpo.com/content/marketing-opportunities
If you cannot find the right sponsorship scheme for you, please call us today and we shall make a
package customized to your company specific needs! Just contact the Marketing Department at phone
number: +359 2 8129474 or e-mail: milena@balkangamingexpo.com.
Become an exhibitor!
The last days of July give you the last chance to grab BEGE Expo DISCOUNT! Do not miss to book your
stand on a preferable price.
Contact our Sales Managers at e-mail: detelina@balkangamingexpo.com, or phone number: +359 885
880 518; +359 2 812 9481 or +359 2 812 9438. Call us TODAY for atractive price offer!

Under the Spotlight
On June 20 the Bulgarian State Commission on Gambling held a press
conference as a response to the wide public reaction to the black list of 22
websites of online gaming companies, access to which has been
prohibited from Bulgaria through filtering the unlicensed sites, by request of the gambling
regulator.
Аt the next session of the State Commission on Gambling, on 24th of June 2013, the gambling
regulator added to the list another 28 websites.
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Read more at:
Еuroslot June issue, Is it legal’ content.yudu.com/A29a8g/EuroslotJun13/
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AfricaBusiness.com is the platform of choice to strengthen your brand, highlight your company’s
achievements and develop strategic partnerships in the region. AfricaBusiness.com contains following
main sections: Business, Trading, Events, Interview, Green Energy, Forex, Travel, Science, Currency
Exchange, World News.
Africa Business is read in 200+ countries worldwide and every continent.
Please download AfricaBusiness.com Media Package (.pdf Acrobat Reader)
AfricaBusiness.com Media Pack 2013 (4.77 MB)
http://africabusiness.com/wpcontent/uploads/2013/06/AfricaBusiness_com_Media_Pack_2013_June.pdf
Advertise your products on AfricaBusiness.com and start building your
business in the market of tomorrow - Africa!
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Присъединете се към 6-ото издание на BEGE Expo!
Най-значимото Игрално Изложение на Балканите, което не трябва
да пропускате!
Кога: 22-23 Октомври, 2013
Къде: Интер Експо Център, София, България
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Представете по най-добрия начин своите продукти, благодарение на
множеството спонсорски възможности:
Възползвайте се от чудесната възможност да впечатлите своите бъдещи клиенти
Увеличете присъствието на своята марка преди и по време на търговското изложение
Уловете вниманието на всички и популяризирайте бранда си, още от входа на
изложбената зала
Отличете се от конкуренцията и привлечете ефективно точната аудитория
Повече информация относно възможностите за реклама и спонсорските пакети за BEGE Expo
вижте на: balkangamingexpo.com/bg/content/marketingovi-vzmozhnosti
Ако не намирате подходящия спонсорки пакет, свържете се с нашия Маркетинг мениджър на:
milena@balkangamingexpo.com или тел. +359 882 410 676 и + 359 2 8129474. Ще ви бъде
изготвено специално предложение, което да отговаря напълно на вашите изисквания!
Станете изложител!
Последните дни на Юли ви дават последна възможност да вземете BEGE Expo НАМАЛЕНИЕ! Не
пропускайте да резервирате своя щанд на преференциални цени!
Свържете

се

с

коoрдинатор

„Продажби“

още

днес

на

имейл

адрес:

detelina@balkangamingexpo.comили на тел. +359 2 8129481 / +359 885 880518, за да се
възползвате от атрактивните цени.
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Under the Spotlight

На 20 Юни Държавната Комисия по хазарта даде специална
пресконференция във връзка с широкия обществен отзвук от
забранителния списък с 22 интернет сайта на букмейкърски
компании, достъпът до които беше ограничен от България, по искане
на хазартния регулатор.
Oще на следващото заседание на Държавната Комисия по хазарта, проведено на 24 Юни
2013 г., държавният регулатор допълни списъка с нови 28 интернет страници.
Повече новини може да прочетете на:
Gamespectrum.bg www.gamespectrum.bg/?page=home&cat=hot-topics&id=502&lang=bg
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AfricaBusiness.com е предпочитаната платформа, чрез която да подсилите вашата марка,
подчертаете постиженията на компанията и да развиете стратегически партньорства в региона.
AfricaBusiness.com съдържа актуална информация от следните категории: Бизнес, Търговия,
Събития, Зелена енергия, Forex, Пътуване, Наука, Валутна обмяна и Световни новини.
AfricaBusiness.com се чете в 200+ страни по света и на всеки континент.
Моля, изтеглете медиа пакета за 2013 на AfricaBusiness.com от тук. (ХИПЕРЛИНК С pdf http://africabusiness.com/wpcontent/uploads/2013/06/AfricaBusiness_com_Media_Pack_2013_June.pdf )
Рекламирайте продуктите си в AfricaBusiness.com и започнете да градите репутацията на вашия
бизнес в пазара на утрешния ден - Африка!
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Съгласно ЗЕТ Ви съобщав аме, че тов а търгов ско съобщение може да не е поискано предв арително от
Вас. Ако сме Ви притеснили, моля да ни изв ините. Ако не искате да получав ате пов ече съобщения от нас,
моля натиснете бутона "UNSUBSCRIBE".
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