
Последвайте ни в

Станете изложител!
Ако Вашата фирма:

   произвежда игрално оборудване;
   разработва платформи или продукти за онлайн игри;
   предлага съоръжения за забавления и свободното време;
   иска да промотира своите продукти на балканския и източноевропейския пазар;
  търси възможности да разшири бизнеса си и създаде нови контакти;

 тогава Балканското изложение на развлекателната и игралната индустрия 
(BEGE Expo) е точното място за вас!

Акценти от BEGE Expo 2014:
 BEGE Expo 2014 събра за седма поредна година иновационни решения,  нови 

технологии, разнообразни бизнес възможности и богата развлекателна програма.
 Сред изложителите отново присъстваха водещи производители от традиционния 

казино сектор и онлайн гейминга  като  Novo Invest Bulgaria EOOD - част от групата 
NOVOMATIC, APEX Gaming, Aristocrat, Alfastreet Gaming Instruments – Pockaj d.o.o,  
„Казино Технологии“ , Gold Club, GTECH,  Casino Game Innovation, Intergames- 
представители на Konami за Европа, Interblock, JPL, Future Gaming, Advansys, Suzo-
Happ, Finninvest, Decart, BetConstruct, AlfaStreet Trade BG, както и  производители и 
дистрибутори на развлекателно оборудване като SEGA, Interserviz Uzunovi, 3 Fon 
Impex, RS Bulgaria, Megafun и др.

 Над 3000 посетители имаха възможност да се запознаят с последните технологични 
нововъведения в сектора.

 За седма поредна година бяха раздадени традиционните BEGE награди за принос 
и постижения в игралната индустрия.

 На традиционата дискусия на операторите от игралния бранш с Държавната 
комисия по хазарта на България бяха обсъдени актуални въпроси от игралната 
индустрия.

 За трета поредна година конкурсът Miss Gaming BEGE предизвика най-красивите 
момичета в индустрията в оспорвана битка за короната.

 Изложението завърши с положителен отзвук от страна на изложители и посетители, 
затвърждавайки позициите на BEGE Expo като ключова инициатива за развитието 
на индустрията в България и региона.

Кога: 24-25 Ноември 2015 
Къде: Интер Експо Център 

София, България

Вземете отстъпка за РАННА РЕГИСТРАЦИЯ още СЕГА!
BEGE Expo предлага специален изложбен пакет и условия, съобразени с 

Вашия бюджет! Свържете се с отдел  “Продажби” на имейл: 
info@balkangamingexpo.com или на тел

+359 2 8129 474/481;  +359 882 410 676 
+359 885 668 687

BEGE Expo предоставя отлична възможност да промотирате своя бизнес. 
За спонсорство и реклама свържете с отдел «Маркетинг» на имейл:

 milena@balkangamingexpo.com или на 
тел. + 359 2 8129 474 и +359 882 410 676.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ 8то ИЗДАНИЕ НА 
БАЛКАНСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

ИГРАЛНАТА И РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА 
ИНДУСТРИЯ!

www.balkangamingexpo.com

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ В 8ТО ИЗДАНИЕ НА 
НАЙ-ЗНАЧИМОТО ИГРАЛНО И 

РАЗВЛЕКАТЕЛНО ИЗЛОЖEНИЕ НА 
БАЛКАНИТЕ!

24-25 Ноември 2015

www.balkangamingexpo.com



Бъдете в час с последните новости за игралната индустрия в Източна 
Европа и предстоящата EEGS 2015.

Абонирайте се за месечния ни бюлетин, като ни пишете на 
info@eegamingsummit.com с текст „абонирам се за бюлетина”                      

info@eegamingsummit.com 
Последвайте ни в Facebook/Twitter/LinkedIn

www.eegamingsummit.com 

Акценти от EEGS 2014:

 Повече от 300 представители от над 20 страни участваха в конференцията - с 30% 
повече в сравнение с предходната година.

 50 изтъкнати специалисти в бранша от над 20 държави се включиха като лектори. 
Във фокуса на конференцията бяха теми, засягащи променящите се стандарти в 
игралния сектор в България и Европа в светлината на навлизането на новите онлайн 
технологии за залагания, както и предизвикателствата и сътрудничеството между 
институциите в съответствие с насоките на ЕС.

 Вторият ден от форума беше посветен на различни теми като игрален туризъм 
и маркетинг, лотарии, покер, връзката между традиционни и онлайн казина, 
последните новости от централно-азиатските пазари и мерките за отговорната игра.

 По време на миналогодишното издание на конференцията поставихме основите 
на нов панел заедно с Американската игрална aсоциация  - Global Gaming Women  
Networking Panel. Разбира се,   продължихме и традицията с организирането на 
отворена дискусия на българските казино оператори с държавната комисия по 
хазарта.

Ако мислите, че вашият опит е достатъчно интересен, за да бъде споделен 
- включете се в дискусионните панели като ЛЕКТОР!

Пишете ни на  info@eegamingsummit.com
+359 2 812 9 333;  +359 2 812 9 482

+359 882 891 177

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В 8та 
ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ! 

23-24 Ноември 2015

Последвайте ни в

Посетете конференцията, ако:

   Се интересувате от последните законови промени, иновации, решения и процеси 
на игралния пазар в Източна Европа;

 Сте любопитни да чуете анализи, ценни препоръки и прогнози за игралните 
пазари в Източна Европа от водещи експерти и представители на престижни 
международни игрални организации като Международни специалисти по 
законите на хазарта (IMGL), Европейската асоциация за сигурност в спорта (ESSA), 
Асоциация на игрите от разстояние (RGA), регулатори и асоциации от региона;

   Желаете да научите как да дадете тласък на Вашия бизнес в региона;
 Искате да се срещнете с представители (регулатори, адвокати, оператори, 

производители) от източноевропейски държави като  Гърция, България, Албания, 
Македония, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия и други.

 

www.eegamingsummit.com

 ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ В 8ТО ИЗДАНИЕ НА 
ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ -
  ПРЕСЕЧНА ТОЧКА ЗА КОНТАКТИ И 

ДИСКУСИИ В РЕГИОНА!

23-24 Ноември 2015

www.eegamingsummit.com


