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Уважаеми господа,
През настоящата 2012 година, във ВЕНЛО, ХОЛАНДИЯ ще се проведе Специализираното
световно изложение ФЛОРИАДЕ 2012.
Същото ще бъде открито на 5 април и ще продължи 6 месеца до 7 октомври 2012
година.

Предстоящото Световно изложение в Холандия е продължение на проведените през последните
години специализирани тематични изложения: ЕКСПО’90 - Осака, Япония; ФЛОРИАДЕ’92 – Хага,
Холандия; ЕКСПО - IGA’93 - Щутгарт, Германия; ЕКСПО’99 - Кунминг, Китай; ФЛОРИАДА’02 –
Харлемермер, Холандия; IGA’03 – Рощок, Германия.
ФЛОРИАДЕ‘12 е световно изложение, което се провежда веднъж на 10 години в различни
региони на Холандия.
Предстоящото изложение ще се проведе в пет тематични зони:
- Релакс и лечение;
- Еко двигатели;
- Образование и иновация;
- Околна среда;
- Сцена на световно шоу.
По силата на утвърдилата се вече традиция и на ФЛОРИАДЕ’12 във Венло, темите на
изложението ще бъдат разгърнати на основата на взаимоотношението между природата и човека;
възможностите за оптимално използване на природата за туризъм, отдих и почивка; изкуството на
градинарството и цветарството във всичките му аспекти.
В Световното специализирано изложение ще вземат участие 45 целево поканени държави от
цял свят. С писмо от 10.06.2011г. Министъра на земеделието и храните – г-н Мирослав Найденов,
потвърди участието на Република България в Световното изложение със своя самостоятелна
експозиция от градини засадени с различни видове български рози на територия от 500 кв.м. и
закрита площ (в рамките на българската градина) от 80 кв.м., В целева изложбена експозиция във
витрини, ще бъдат представени мостри от всички стоки и продукти произвеждани от рози, розово
масло и други етерични масла на българската парфюмерийна и козметична промишленост.
Българското национално участие ще бъде организирано от Националния съюз на градинарите
в България, а техническата подготовка и обслужване от ЕКСПОЦЕНТЪР ООД.
Експозицията ще бъде представена в първа тематична зона – РЕЛАКС И ЛЕЧЕНИЕ.
В националната градина ще бъдат засадени почти всички култури, от които се правят етерични
масла. Ще бъде направена изложба на всички продукти от етерични масла и тяхната употреба в
аромотерапията и монтирани плазмени екрани на които да бъдат рекламирани местата и начина
на приложение на аромотерапията. Успоредно с това чрез видео реклама ще бъдат демонстрирани
условията за туризъм, отдих и почивка; екологична политика.
Средствата за организиране на националното участие се набират от Националния съюз на
градинарите и ЕКСПОЦЕНТЪР ООД чрез спонсори, реклами и такси участия.
По предварителни данни се очаква ФЛОРИАДЕ’12 да бъде посетено от повече от 4 милиона
посетители от цял свят.

Успоредно с експозицията на Българското национално участие ще бъдат отпечатани и
изработени целеви рекламно-информационни материали, които ще бъдат предоставяни, както на
широката публика, така и на кръг специалисти в определени тематики. По време на изложението
ще бъде организирана богата съпътстваща научна и културна програми, в които специалисти от
различни области ще обменят идеи и оферти в сферите на техния бизнес. Това ще даде допълнителни
възможности за осъществяване на конкретни сделки между представителите на различни страни.
На територията на българската експозиция ще бъде изграден “Бизнес център”, където на
всички специалисти, гости и посетители ще се предоставя подробна информация за българската
икономика, законодателство, възможности за търговия и инвестиции, туризъм и осъществяване на
пряка връзка и директни делови контакти между фирмите, СПА центрове и хотели чрез интернет,
както и интернет търговия.
Господа,
Предлагаме Вашата фирма, СПА център, хотел да стане РЕКЛАМОДАТЕЛ или ИЗЛОЖИТЕЛ
на Българското национално участие, като представим и рекламираме дейността на фирмата Ви, която
изцяло се покрива с тематиката на българската експозиция – РЕЛАКС И ЛЕЧЕНИЕ.
Статута на РЕКЛАМОДАТЕЛ включва:
- рекламна страница на списание “Bulgaria open doors” на английски и немски език;
- реклама на логото Ви в информационната дипляна на английски език;
- ежедневно излъчване на видео реклама в изложбената зала и бизнес-центъра;
- разпространение на рекламно-информационни материали на фирмата Ви, СПА центъра,
хотела;
- съдействие в организирането на Ваша презентация по време на изложението.
Сумите за даване на правото РЕКЛАМОДАТЕЛ на Световното изложение ФЛОРИАДЕ 2012
е приложена към писмото в Заявка-договор, който моля да попълните и ни върнете по е-майл или
факс.
В периода на световното изложение (5.04.- 7.10.2012г.) на неговата територия ще бъде
организирана съпътстваща и научна програма – конференции, семинари, кръгли маси, презентации
и други. Предлагаме Ви, ако желаете в определен от Вас ден да бъде направена презентация на
Вашата фирма, на която да поканим чуждестранни участници и заинтересовани институции.
Надяваме се, че с общи усилия чрез Българското национално участие във ФЛОРИАДЕ’12
– ВЕНЛО ще предоставим добра възможност за реклама на Вашата дейност и разширяване на
деловите Ви контакти с партньори от Холандия, Европа и цял свят.

С УВАЖЕНИЕ!
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