
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за медийно 
партньорство на  

 
  МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН САЛОН СОФИЯ 2019 

 
ЗА СЪБИТИЕТО: 

 

За двадесет и четвърти път най-престижният автомобилен форум в страната, включен за пореден път в                
календара на OICA 
/Международната организация на автомобилните производители/, ще се проведе от 12 до 20 октомври              
в „Интер Експо Център“. За многобройните почитатели на леките автомобили и за всички посетители,              
чиито бизнес е свързан с автомобилната индустрия, Асоциацията на автомобилните производители и            
техните оторизирани представители в България (ААП) ще представи най-новите тенденции в бранша.            
Редица новости и автомобилни премиери ще бъдат показани за първи път в България, като през тази                
година сред експонатите ще бъдат видяни и някои от най-впечатляващите мотоциклети. В шестте зали              
на Интер Експо Център посетителите ще могат да се докоснат до над 50 автомобилни новости. 
 
МЯСТО И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
 

Интер Експо Център /ИЕЦ/. 12 - 20 октомври 2019 г. 
 

 Фирмите-изложители ще представят много премиери, експонирани атрактивно на оригинални щандове, 
пристигащи директно от фирмите-производители в съответните страни. 
 

УЧАСТНИЦИ: 
 
Обща изложбена площ:  над 11 000 кв.м. /при 10 500 кв.м. през 2017 г., 9 058 кв.м. През 2015 г., 8 
436 кв.м. през 2013 г. и 7 400 кв.м. през 2011 г. /. 

 
Брой изложители : над 65 фирми, от които фирми членове на ААП – 29.  

Брой очаквани посетители:  над 60 000 души /при 53 456 души през 2017 г., 48 325 души през 2015 

г., 43 650 през 2013 г.  

 



 

АВТОМОБИЛНИ МАРКИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО: 

 

Автомобили: 
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, DACIA, FIAT, FORD, GREAT WALL, HAVAI, HONDA, МАHINDRA, 
JAGUAR, JEEP, KIA,  LAND ROVER, LEXUS, MAZDA, MASERATI, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, 
SIN, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RANGE ROVER, RENAULT, SSANG YONG, SKODA, SUBARU, SUZUKI, 
TOYOTA, VOLVO и други. 

Запазено място в изложението имат :  
Производителите и търговците на гаражно оборудване, резервни части, гуми, масла, автоаксесоари, охранителни 
системи, кар аудио системи, а така също лизингови компании, банки, застрахователи и други. 
 

НАГРАДИ И ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ: 
 

Тази година организаторите са подготвили атракции, забавления и приятни награди и изненади за 
посетителите. Освен удоволствието да видят и да закупят някой от последните модели автомобили, 
един от посетителите на “Автомобилен салон София 2019”, попълнил анкетна карта, ще има шанс да 
стане щастлив собственик на автомобил по избор. 
 

ТРАНСПОРТ: 
 

Организаторите на “Автомобилен салон София 2019” имат удоволствието да уведомят всички 
посетители, че могат да ползват буферен паркинг при метростанция „Интер Експо Център - 
Цариградско шосе”. Капацитетът на паркинга е 1300 места. Входът за паркинга е в посока на 
движението от Пловдив към София в локалното платно пред “Интер Експо Център”. 
Автобусни линии осигуряващи директен достъп до Интер Експо Център: 1, 3, 5, 6, 114 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 
12, 13, 19 и 20.10.2019 /уикенд /            10:00 – 20:00 ч. 

14 – 18.10.2019 /делнични дни /             10:30 – 19:30 ч. 

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ: 
 

Мащабна медийна кампания, която включва ТВ клип, излъчван във водещи ТВ компании, радио клип в 
най-слушаните радиа в страната, печатни медии и специализирани издания, външна реклама на 
оживени кръстовища в София и по националната транспортна мрежа и масово отразяване чрез 
необятните възможности на интернет пространството. 
Предвиден бюджет за популяризиране на Автомобилен салон 2019 - над 250 000 лева. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПАРТНЬОРСТВО:  
 

Какво очакваме от партньорството си с представляваната от Вас медия: 
 

● Да направи медийно отразяване на Международен автомобилен салон София 2019 преди           
и по време на провеждането му, включващо репортажи, интервюта, информация за           
интересни събития на изложението и включване в новинарските емисии /в зависимост от            
медията/ 

● Да публикува според интереса информации и снимки от прес бюлетините, изпратени от            
пресцентъра на Автосалон София 2019 към Вашата медия.  

● Да публикува информация и новини за събитието в сайта и/или Фейсбук страницата на             
медията. 

● Възможност да публикува рекламни банери на събитието по преценка на медията. 
● Възможност да провежда игри с награди, предоставени от нас.  
● Да отразява информация и новини за събитието в радиопредавания на представляваната           

от Вас медия. /за радия/ 
● Да предостави изходните материали – лога на медията и друга информация, необходима            

за подготовката на рекламната кампания най- късно до 01.09.2019 (необходими          
формати: jpeg, png,  tiff, eps).  

● Да изпраща линкове към публикуваните PR материали и Фейсбук публикации на имейл:            
expoteamltd@gmail.com  

 

В отговор на Вашето партньорство бихме могли да Ви предложим: 
 

● Да комуникираме Вашата медия като партньор в официалния сайт, Фейсбук страница,           
Фейсбук Ивент и Инстаграм профил на Автомобилен салон София 2019. 

● Да позиционираме Вашето лого в анкетната карта с награди за посетителите - тираж 60              
000 бр.  

● Да публикуваме Ваши публикации свързани със събитието във Фейсбук страницата и           
Ивента на Автомобилен салон София 2019, като генерираме трафик към Вашия сайт/            
Фейсбук страница.  

● Включване на Вашето лого в албум ПАРТНЬОРИ на Фейсбук страницата на Автомобилен            
Салон София 2019.  

● Медията партньор ще получи мин. 2 акредитационни баджа за Вашата медия и 5            
безплатни билета за вход на изложението за Ваши рекламодатели и клиенти.  

Ако предложението ни представлява интерес, моля свържете се с нас, за да обсъдим конкретните 

параметри на партньорството, но не по-късно от 10.06.19г.  
 
 

 
С уважение: 
Ивайло Жеглов 
Управител на "Експо Тим"                                                                                       София, 14.05.19 
 
 
Свържете се с нас:  
0888330586 - Илияна Дановска  
e-mail: expoteamltd@gmail.com 
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