
 

Цени и условия за участие 

Пакет за изложители - 380 лв., включващ: 

 Предоставяне на изложбена маса под шатра на Античната улица с възможност за 
брандиране с рекламни банери 

 Участие в браншовия указател на каталога на Августиада и на сайта на фестивала  
www.avgustiada.com  

Допълнителни възможности:  

 Представяне с рекламно-информационно каре в печатния и електронния каталог на 
Августиада  

1 страница с размери 105 мм (основа) и 210 мм (височина)                  220 лв. 
½ страница с размери 105 мм х 105 мм            140 лв. 

 Участие в Гала вечерта на 25 септември 2022 г. от 20:00 часа (виж програмата) 
                                                                                  куверт за едно лице - 60 лв. 

 ВИП пакет, включващ: участие в Гала вечерта, участие в майсторските класове и пропуск 
за трите дена на изложението                      куверт за едно лице - 100 лв. 

 Участие в Майсторски клас Наградените вина на Балканския винен фестивал 2022 
           24 септември 2021 г. от 14:00 часа (виж програмата)                       куверт за едно лице - 30 лв. 

Цена на билети за посетители            

 Билет за един от трите дни        10 лв.; за трите дни - 15 лв.  

 

Специални спонсорски и рекламни пакети, фирмени презентации, специална  
експозиционна площ и др.                                                                                           по отделна договореност 

Цените са без включен ДДС. На участниците се издава данъчна фактура. 

 

Препоръчителни хотели: в Стара Загора - Парк Хотел Стара Загора*****, Мериан Палас****, 
Ефир****, Форум***, Уникато***, Сити***, Верея***, Елеганс***, Тангра***, Железник**, Хижата**, Зеленият 
хълм*,  Best Boutique Hotel, в Старозагорски минерални бани - Калиста****, Извора****, Армира***.  

При необходимост ще получите пълно съдействие за хотелска резервация.  

По предварителна заявка, можем да предложим на участниците и гостите на Августиада 
допълнителна програма, включваща:   

 Запознаване със забележителностите на Стара Загора и региона 

 Посещение на пивоварна Загорка, разглеждане на Музея на бирата и дегустация на жива бира  

 Други атракции по желание  

Ако не се възползвате от организираните форми на развлечения, желаем ви приятна 
индивидуална програма в нашия град! 

За допълнителна информация и уточняване на условията за участие, спонсорство и реклама:  

042 626297, 042 626033, 0888 718677, office@chambersz.com.   

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

 

10 ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ 
Стара Загора, на открито 

на Античната улица  
23 - 25 септември 2022 г.  

www.avgustiada.com 
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