Българска версия, моля вижте по-долу.

The premier gaming expo in the Balkans,
you can't afford to miss!

22-23 October 2013
Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria

• Become our exhibitor and be sure we will invite potential clients and partners to your Booth
• Capture everyone’s attention and promote your brand just from the entrance of the exhibition
floor

• Use the great chance to impress your potential customers and STAND OUT from the
competition to catch the attention of your target audience

• Boost your company presence and be sure your company is recognized by your partners at
every location during the BEGE Expo.
• New on the Balkan region and need assistance in making B2B contacts? Let us know your target
and we will organize you a meeting on the Trade Show Floor of BEGE Expo

Ready to welcome representatives from Serbia, Romania, Montenegro, Greece, Bulgaria, F.Y.R. Of
Macedonia, Croatia, Slovenia and many other countries, such as Great Britain and USA, at your stand?

Become an exhibitor!
Contact ourCustomer Service Manager TODAY at:elena@balkangamingexpo.com,phone+359 2 81 29
481 / +359 2 81 29 438 or +359 882 402 470 and be sure to receive an atractive price offer.
Take a look at the Floor Plan at: www.balkangamingexpo.com/content/floor-planand Book your stand at
preferential prices.

Check all sponsorship options at: www.balkangamingexpo.com/content/marketing-opportunities. If you
cannot find the right sponsorship scheme for you, pleasecontact the Marketing Department at phone
number: +359 2 8 129 474 or e-mail:milena@balkangamingexpo.com.

BEGE Expo will be preceded by the Eastern European Gaming Summit (EEGS) on 21-22 October, at the same venue.
Check the program here: www.eegamingsummit.com/program.
Do not miss the opportunity to register for free access to the 6th edition of BEGE Expo
2013 - the premier gaming expo in the Balkans!

www.balkangamingexpo.com/content/registration
Be a part of the world of games and entertainment during BEGE
Expo on 22-23 October in Hall 2 of Inter Expo Center and you will
have a chance to win the special prize - Ski weekend in Pamporovo
hotel "Orlovetz" *****

Hotel rates for attendees and exibitors of BEGE Expo are valid only for online
booking

through

our

website

www.balkangamingexpo.com/en/content/accommodation or through directly contacting our Accommodation Department
(Stanley Comfort Travel Ltd.) at phone/fax: +359 2 981 30 15, +359 877 770 876, +359 888 127 937, +359 888 127 947
or email: accommodation@balkangamingexpo.com

Kind regards,
BEGE Team

Russian Gaming Week has concluded a cooperation agreement with Balkan exhibition
company Balkan Entertainment and Gaming Expo (BEGE).
The sense of cooperation is that from now all the participants of exhibition RGW in
Minsk are guaranteed to receive a 10% discount for participation in the Balkan
exhibition BEGE EXPO.
International Specialized gaming expo-forum Russian Gaming Week will be held
this autumn in Minsk on 27-28 November at National Exhibition Centre "BelExpo"
(Hall A).

Най-значимото Игрално Изложение на Балканите,
което не трябва да пропускате!

22-23 Октомври 2013
Интер Експо Център, София, България

• Станете изложител и бъдете сигурни, че ние ще поканим потенциалните ви клиенти на
вашия щанд

• Уловете вниманието на всички и популяризирайте бранда си, още от входа на изложбената
зала. Отличете се от конкуренцията и привлечете ефективно точната аудитория
• Възползвайте се от чудесната възможност да впечатлите своите бъдещи клиенти като
увеличите присъствието на своята марка преди и по време на търговското изложение
• Нови сте в бранша и се нуждаете от помощ при намирането на бизнес контакти? Кажете ни
каква е вашата целева аудитория и ние ще организираме вашите срещи директно на BEGE
Expo

Готови ли сте да посрещнете на своя щанд представители на игралния сектор от Сърбия, Румъния, Черна Гора,
Гърция, България, Македония, Хърватия, Словения и много други държави като Великобритания и САЩ?

Станете изложител!
Свържете се с Мениджър "Връзки с клиенти" още днес за да получите най- атрактивните цени, на
имейл адрес: elena@balkangamingexpo.com или на тел. +359 2 81 29 481 / +359 882 402 470
Разгледайте схемата на изложбената площ на: www.balkangamingexpo.com/bg/content/shema-na-shchandovete
Повече информация относно възможностите за реклама и спонсорските пакети за BEGE Expo вижте на:
balkangamingexpo.com/bg/content/marketingovi-vzmozhnosti или се свържете с нашия Маркетинг мениджър на
имейл адрес: milena@balkangamingexpo.com или на тел. +359 882 410 / +359 2 81 29 474.

BEGE Expo ще бъде предхождано от Източноевропейката Конференция на Игралната Индустрия (EEGS),
която ще се проведе на 21-22 Октомври също в Интер Експо Център, София. Програма на контеренцията
може да намерите на:
www.eegamingsummit.com/program.

Не пропускайте възможността да се регистрирате за безплатен
посетителски пропуск за 6-ото издание на BEGE Expo 2013 - най-значимото

игрално изложeние на Балканите!
www.balkangamingexpo.com/bg/content/registraciya

Потопете се в света на игрите и забавленията на BEGE Expo, 22
- 23 октомври, зала 2 на Интер Експо Център,и участвайте в
томболата за голямата награда - Ски уикенд в Пампорово,
хотел "Orlovetz*****" !

Специални цени за настаняване на посетителите на BEGE Expo са
валидни само при онлайн резервация, направена чрез нашата интернет страница: www.balkangamingexpo.com/bg,
или директен контакт с Отдел Настаняване (Stanley Comfort Travel Ltd.) на тел: +359 2 981 30 15, факс: +359 2
980 79 09, имейл: accommodation@balkangamingexpo.com
Поздрави,
Екипът на BEGE

Руското Игрално Изложение (RGW) е сключило споразумение за сътрудничество
с Балканското Изложение за Развлекателна и Игрална индустрия (BEGE EXPO).
Смисъла на партньорството между двете събития е, че от този момент всички
участници в изложбата RGW в Минск гарантирано ще получат 10% отстъпка за
участие в BEGE EXPO, както и обратното.
Международното специализирано изложение-форум на игралната
индустрия - Russian Gaming Week ще се проведе тази есен в град Минск на
27-28 ноември в Националния Изложбен Център "BelExpo" (Зала A).

