
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА АВГУСТИАДА 2020 
 

Здравейте изложители,  
 
Актуална информация за Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2020. В 
приложенията ще видите програмата на фестивала и информация за посетителите. От тях ще се 
ориентирате за работното време на изложението и за другите събития.  
 
Настаняването на изложбените щандовете ще бъде на 25 септември, от 8 до 14 ч, за което ще 
получите пълна логистична подкрепа от организаторите. Ще ви бъде осигурено място под шатра в 
уникалните останки от древноримските дюкяни на Античната улица, с маса, стол, електричество, 
лед и хлебни крокети. На шатрата ще бъде поставена информационна табела на фирмата 
ви. Молим, носете си ледарки, плювалници и рекламни материали.  
 
Изложението ще бъде отворено за посетители същия ден от 14 ч. Ще има пропускателен режим с 
цветни гривни. Молим да наливате само на посетители с такива гривни. На входа на изложението 
посетителите ще получават чаши, срещу депозит.  
 
Официалното откриване на Августиада ще бъде на сцена на Античната улица на 26 септември  
от 10:30 ч.  
 
От 10:00 до 10:30 ще се проведе Дефиле Августиада 2020. Вижте подробности за Дефилето в 
информацията за посетителите. Изключително много разчитаме на активното ви участие в 
Дефилето в блока на изложителите. Всеки изложител ще има фирмена табела. Приканваме ви по 
оригинален начин да се презентирате - с атрактивни бутилки, лозарски и винени атрибути и 
всичко друго, каквото прецените. За шествието ще ви съдействат доброволци, които ще се 
включат във вашето фирмено представяне в Дефилето.   
 
Награждаването на вината, спечелили първо, второ и трето място чрез гласуване от 
посетителите, ще бъде на сцената на Античната улица на 27 септември, от 16 ч, след което 
Августиада 2020 ще бъде закрита. 

Желаем ви приятни емоции на Фестивала, много продажби и успех в избора на вина на 
Августиада 2020! 
 
 Допълнително и лично ще ви информираме за други подробности. 
 
За въпроси и заявки и заявки за участие в събитията на Фестивала се обръщайте на тел. 042626297, 
0888718677 или на имeйл office@chambersz.com.   
 
Очакваме ви! 
 
От ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

Стара Загора, на открито 
на Античната улица  

25 - 27 септември 2020 г. 
www.avgustiada.com 
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