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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 

 

Нови предложения за участия на международни туристически 

изложения през 2017 г. 

 

 

 

Информационен щанд 

 

Период на 

провеждане 2017 г. 

 

Информация за изложението 

ADVENTUR – Вилнюс, 

Литва 

 

20– 22.01.2017 - единственото международно 

туристическо изложение в Литва, 

представящо туристически услуги 

и активен начин на живот.  

- над 200 изложители от 19 страни 

- допълнителна информация: 

www.litexpo.lt/en/event/106/show  

BALTTOUR – Рига, 

Латвия  

 

 
 

03-05.02.2017 - едно от най-големите и важни 

туристически изложения в 

Прибалтика  

- участници от 40 страни 

- над 5300 професионалисти, 30000 

посетители/2016 г./ 

- допълнителна информация: 

www.balttour.lv  

 

TOUREST – Талин, 

Естония 

 

 

 
 

10-12.02.2017 - най-старото и голямо 

международно изложение в 

Прибалтика, организира се 

ежегодно от 1991 г. насам 

- повече от 500 изложители от над 

22 страни 

- над 30 000 посетители  

- допълнителна информация: 

www.tourest.eu  

OTM – Мумбай, Индия 

 

 

21-23.02.2017 - Едно от най-значимите изложения 

в Индия заедно със SATTE 

- Над 2 500 участника от 70 

държави 

- Най-голямото изложение за 

изходящ туризъм в Индия 

- допълнителна информация: 

www.otm.co.in  

T.I.T.E  – Техеран, Иран 06-09.02.2017 - 308 участника  

- изложбена площ – 21 000 кв. м. 

- допълнителна информация:  

    www.titexgroup.com/iran-htt  

http://www.litexpo.lt/en/event/106/show
http://www.balttour.lv/
http://www.tourest.eu/
http://www.otm.co.in/
http://www.titexgroup.com/iran-htt
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COTTM - Пекин, Китай 

 

 
 

29-31.03.2017 - Най-голямото изложение в Китай 

за изходящ туризъм 

- Изложение за професионалисти 

- Над 3 300 бизнес посетители, над 

400 изложители от 65 държави 

- През 2016 г. акцент ще бъдат   

луксозните пътувания, 

предназначени за китайски 

туристи 

- допълнителна информация:  

www.cottm.com  

Tourism and Sport 

Exhibition -Ашхабат, 

Туркменистан 

 

               

май 2017 

 

 

- представлява потенциалните 

възможности на държавата като 

туристическа дестинация 

- http://turkmenexpo.com/exhibition_c

alendar/  

 

KOTFA  - Сеул, Корея  
 

 

01-04.06.2017 - Изложение с тридесетгодишна 

история 

- Най-голямото международно 

туристическо изложение в Корея с 

над 500 изложители от над 60 

страни 

- допълнителна информация:  

http://en.kotfa.net/  

BITE  – Пекин, Китай 

 

 

Юни 2017 - Водещо международно 

туристическо изложение в Азия 

- 5000 посетители за 2016 г.,  

- 987 изложители от 81 страни за 

2015 г. 

- допълнителна информация: 

http://www.bitechina.com.cn 

Tajik Tourism Expo  – 

Душанбе, Таджикистан  

 

септември 2017 - http://www.expotajik.com/index.php

?lang=en  

TITF “Tourism on the silk 

road” - Ташкент, 

Узбекистан 

 

Октомври 2017 - едно от най-известните изложения 

за туризъм в Централна Азия 

- международно признат форум за 

промотиране на нови и утвърдени 

туристически продукти 

http://www.cottm.com/
http://turkmenexpo.com/exhibition_calendar/
http://turkmenexpo.com/exhibition_calendar/
http://en.kotfa.net/
http://www.bitechina.com.cn/
http://www.expotajik.com/index.php?lang=en
http://www.expotajik.com/index.php?lang=en
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- http://tourfair.uz/en/  

ITB ASIA - Сингапур, 

Сингапур 

 

 

 

25 – 27.10.2017 - насочено към професионалисти 

- едно от най-значимите изложения 

в Азия 

- 750 изложители от 76 страни и 850 

регистрирани бизнес посетители 

- допълнителна информация:  

www.itb-asia.com  

 

MATTA FAIR - Куала 

Лумпур,     Малайзия  
 

 

Септември 2017 - Едно от най-значимите събития в 

Малайзия 

- Над 120 изложители 

- Почти 100 000 посетители 

- допълнителна информация:  

www.mattafair.org.my  

 

http://tourfair.uz/en/
http://www.itb-asia.com/
http://www.mattafair.org.my/

