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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. 
 

Нови предложения за участия на международни туристически 
изложения през 2018 г. 

 
 

Информационен щанд 
 

Период на 
провеждане 2018 г. 

 
Информация за изложението 

Vaкantie –  
Утрехт, Холандия 
 

 

10-14.01.2018 г. 
 

- Най-голямото туристическо изложение в 
Холандия 
- Предназначено за масова публика и 
професионалисти в бранша 
- 121 573 посетители (2016 г.) 
- 1 200 изложители на площ от 29 000 
кв.м. (2017 г.) 
- допълнителна информация: 
www.vakantiebeurs.nl 

MATKA – Хелзинки, 
Финландия /съвместен щанд с 
Финско-българско дружество за 
приятелство/ 
 

 

18-21.01.2018 г. - Най-значимото туристическо събитие за 
Северна Европа и Прибалтика 
-   940 изложители (2017 г.) от 86 страни 
-   78 700 посетители   
-   10 342 кв. м изложбена площ 
-  Насоченост към професионалисти и масова 
публика 
-   Допълнителна информация: 
www.matkamessut.fi 

OTM –  
Мумбай, Индия 
 

 

18-20.01.2018 г. - Едно от най-значимите изложения в 
Индия заедно със SATTE 
- Над 1154 участници от                      60 
държави 
- Най-голямото изложение за изходящ 
туризъм в Индия 
- Допълнителна информация: 
www.otm.co.in  

ITF Slovakiatour – 
Братислава, Словакия 
 

 
 

25-28.01.2018 г. 
 

- Най-голямото туристическо изложение в 
Словакия 
- 345 изложители от 22 страни (2017 г.) 
- 70 174 посетители (2017 г.) 
- Допълнителна информация:  
www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-
11266.html?page_id=11266  

FESPO –  
Цюрих, Швейцария 
 

25-28.01.2018 г. 
 

- 63 000 посетители  
- 630 изложителя, от които 130 
представители на голф туризма; 
- 25 000 кв.м. изложбена площ 
- Допълнителна информация: 
http://www.fespo.ch 

http://www.vakantiebeurs.nl/
http://www.matkamessut.fi/
http://www.otm.co.in/
http://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-11266.html?page_id=11266
http://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-11266.html?page_id=11266
http://www.fespo.ch/
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Holiday World Show – 
Дъблин, Ирландия 

 

 

26-28.01.2018 г. - Изложението е насочено към обща и 
професионална публика 
- През 2018 г. ще се проведе за 28-ми път  
- Над 573 изложители са участвали през 
2017 г. на изложението 
- Посетители над 43 200 
- Допълнителна информация: 
www.holidayworldshow.com/ 

ADVENTUR –  
Вилнюс, Литва 
 

 

26-28.01.2018 г. - 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  

 

02-04.02.2018 г. - Едно от най-големите и важни 
туристически изложения в Прибалтика  
- Участници от 41 страни (2017 г.) 
- Над 5500 професионалисти,               28 
000 посетители (2017 г.) 
- Допълнителна информация: 
www.balttour.lv  

Salon Mondial du Tourisme 
– 
Париж, Франция 
 
 

 

15-18.03.2018 г. 
 
 

- Най-голямото туристическо изложение 
във Франция 
- Предназначено за масова публика и 
професионалисти 
- 105 000 посетители (2017 г.) и                    
4 500 професионалисти 
- Близо 400 изложители  
- 17 000 кв. м. изложбена площ  
- Допълнителна информация: 
www.salonmondialdutourisme.com 

SITT/ Турсиб – 
Новосибирск, Русия 
 

 

12-14.04.2018 г. 
 
 

- Най-голямото туристическо изложение в 
Сибирския регион  Организатори са 
Комитета за външно икономическо 
сътрудничество и туризъм на 
Новосибирска област, Новосибирската 
асоциация на туристическите организации  
- 1 138 души от 16 региона на Русия 
- 82 изложители от 6 страни (2017 г.) 
- Допълнителна информация:  
www.sitt-expo.ru.  

http://www.holidayworldshow.com/
http://www.litexpo.lt/en/event/106/show
http://www.balttour.lv/
http://www.salonmondialdutourisme.com/
http://www.sitt-expo.ru/
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COTTM –  
Пекин, Китай 
 

 
 

16-18.04.2018 г. - Най-голямото изложение в Китай за 
изходящ туризъм 
- Изложение за професионалисти 
- Над 3 300 бизнес посетители, над 400 
изложители от 65 държави 
- Допълнителна информация:  
www.cottm.com  

ITB China –   
Шанхай, Китай 

 

16-18.05.2018 г. - През 2017 г. е първото издание на ITB 
China 
- Около 600 изложители 
- B2B събитие 
- 10 000 професионалисти 
- Допълнителна информация: 
www.itb-china.com/ 

CMT China – 
Нанджинг, Китай 
 

 
 

Май 2018 г. - Над 413  участника от 30 държави 
- През 2018 г. изложението ще се проведе 
за 6-та поредна година 
- Изложението е насочено към обща и 
професионална публика  
- Допълнителна информация: 
www.en.cmt-china.com.cn/en/what.aspx 

KOTFA –  
Сеул, Корея  
 

 

Юни 2018 г. - Изложение с тридесетгодишна история 
- Най-голямото международно 
туристическо изложение в Корея с над 500 
изложители от над                               60 
страни 
- Допълнителна информация:  
www.en.kotfa.net/ 

TITF “Tourism on the silk 
road” –  
Ташкент, Узбекистан 
 

 

Октомври 2018 г. - Едно от най-известните изложения за 
туризъм в Централна Азия 
- Международно признат форум за 
промотиране на нови и утвърдени 
туристически продукти 
- Допълнителна информация: 
www.tourfair.uz/en/ 

Moscow International Ski & 
Board –  
Москва, Русия 
 

 

Октомври 2018 г. 
 

- Провежда се от 1994 г. /20 изложителя/ в 
“Гостиный двор”, Москва 
- 300 изложители от 12 страни /2017 г./ 
- Посетители – над 40 000, 70% от които са 
крайни клиенти, 30% - туристически 
фирми и агенции 
- Допълнителна информация:  
www.skiexpo.ru/msalon/rus/salon 

http://www.cottm.com/
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ITB ASIA –  
Сингапур, Сингапур 
 
 

 

Октомври 2018 г. - 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  

 

http://www.itb-asia.com/
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