Е

ЛЕ

В

ВС

Е

А
Р
НА ЗД

ЕКСПОЗИЦИЯ - СЕМИНАРИ - ЛЕКЦИИ - ДЕМОНСТРАЦИИ - БЕЗПЛАТНИ ТЕСТОВЕ И ПРЕГЛЕДИ

ПОКАНА
Варна, 12 - 13.10.2019
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ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ е изложение, което представя продукти, услуги, технологии и практики от всички сфери, свързани с човешкото здраве.
Събитието цели да придаде стойност към информирания избор на всяка личност в стремежа да опази, поддържа и възстановява своето
здраве, като по този начин се радва на пълноценен и щастлив живот!
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ПРОФИЛ
ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ИНФОРМИРА за най-нови приложими постижения на
медицината, реални възможности за лечение и превенция, методики за
диагностика, иновативни технологични решения, свързани със здравето.
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ИНФОРМИРА
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ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПОМАГА за изграждане на личностен ориентир в процесите
на здравеопазване и формиране на здравна култура, създавайки възможност
за директно общуване и изграждане на доверие между всички страни в
сферата на здравето.
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ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕЗЕНТИРА широк спектър както традиционни и
утвърдени дейности в сферата на здравеопазването, така и модерни и
алтернативни холистични терапии, духовни практики, физически,
емоционални, ментални техники за личностно усъвършенстване.
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ПРЕДЛАГА

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ РЕАЛИЗИРА концепцията за промоция на здравето,
осигурявайки достъп до дейности и програми за постигане на здравна
профилактика, здравна защита, здравно възпитание.
ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕДЛАГА експозиционни площи в съчетание с богата
семинарна и демонстрационна програма, като по този начин се стреми да се
превърне в полезно и значимо пространство за всички хора и организации, за
които концепцията за здравословен начин на живот заема първостепенно
значение.

ПРЕЗЕНТИРА

РЕАЛИЗИРА

ПОМАГА
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ИЗЛОЖИТЕЛИ
В изложение ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ
могат да участват компании и
организации от следните браншове (както и от други непосочени области, при условие, че
имат отношение към сферата на
здравеопазването и здравословния начин на живот):

Здравно застраховане,
здравен туризъм

Специализирани
кабинети и клиники

Хранителни добавки,
ОТС продукти, пробиотици
и др.

Духовни практики за
здраве и хармоничен
начин на живот

Алтернативна медицина центрове, продукти,
практики, хомеопатия

Биокозметика и
ароматерапия
ВС

Е

Здравословно хранене нутрициология, диетология,
диетика, хранителни режими

Биохрани, бионапитки,
биопродукти, билки

Рехабилитационни и
СПА центрове
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Медицинско, спортно и
релакс оборудване за
домашна употреба

В
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Здравни и медицински
центрове, болници,
лаборатории
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Спортни центрове и
активен начин на живот

Здравна литература издателства, книги,
периодични издания

Хосписи и професионални
грижи за възрастни хора

А

ПОСЕТИТЕЛИ
Форумът е насочен към широката аудитория, интересуваща се
от възможности за здравословен живот, начини и форми за
опазване и възстановяване на
здравето. Той цели да задоволи
потребностите от информираност на хора в обширен възрастов диапазон и с различен социален статус и стил на живот,
като условно могат да се обособят следните целеви групи:

Хора, желаещи директен
достъп до последни
постижения, нови услуги и
продукти, лични срещи с
консултанти, експерти,
производители, търговци

Хора, привърженици на
здравословния начин на
живот и информирания
личен избор по
отношение на здравето

Модерни и активни хора,
желаещи да бъдат винаги
информирани

Хора със здравословни
проблеми

ВС
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Хора от третата възраст

Бременни жени и
родители на малки деца
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Хора с наднормено тегло
и смущения в хранителния
режим

Хора с интерес към
алтернативни методи за
поддържане на здравето
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ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ
За да убедите в лична комуникация, лице в лице, потребителите във възможностите и потенциала на Вашите продукти,
услуги и предложения.
За да намерите нови клиенти и партньори, за да формирате
съмишленици, с които да изградите доверие и трайни
партньорства.

€
КОНКРЕТНИ
РЕЗУЛТАТИ

ЛИЧНА
КОМУНИКАЦИЯ

За да получите пазарен ориентир в своята сфера на развитие и
имате непосредствени впечатления от колегите в бранша.
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ПАЗАРЕН
ОРИЕНТИР

ВС

За да поддържате своя позитивен имидж и повишавате
осведомеността на важни за Вас публики относно Вашата
дейност и постижения.
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За да имате непосредствена обратна връзка за продуктите и
услугите, които предлагате.
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НОВИ КЛИЕНТИ
И ПАРТНЬОРИ

За да постигнете ефективна комуникация и конкретни
резултати.

ПОЗИТИВЕН ИМИДЖ

ОБРАТНА ВРЪЗКА
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ПРЕДИМСТВА
Форумът ще бъде активно презентиран и рекламиран чрез прецизно подбран комуникационен микс:
- социални мрежи и Интернет, включително игри и конкурси;
- външна и радио реклама;
- специални презентации пред студенти, свързани с бранша и таргетни общности;
- аудио и визуална реклама на територията на Delta Planet Mall;
- други форми и комуникационни канали (BTL).

Събитието ще бъде притегателно за целивите аудитории с богата, атрактивна и стойностна програма: лекции и презентации от
авторитетни специалисти, привлекателни демонстрации , безплатни тестове и прегледи, игри и томболи за всички посетители.

Конкурентна цена, даваща възможност за ефективност при участие във форума.

Персонално отношение към всеки участник - изложител, с цел събитието да бъде максимално полезно и приятно преживяване.

Форумът ще се проведе в логистично достъпните и комфортни пространства на Delta Planet Mall (виж страница Локация).
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ЛОКАЦИЯ
Delta Planet Mall e най-големият нов търговски център в
България с разгърната застроена площ от над 120 000 кв. м. и е
изцяло подчинен на съвременната концепция за център с
прецизно балансиран микс между магазини, развлечения и
отдих.
Със своите уникални атракциони и иновативни зони, Delta
Planet Mall е един от най-притегателните центрове за жителите на морската столица и региона.
Местоположението на Delta Planet Mall е стратегическо
като удобството на близостта до основни транспортни артерии
се съчетава с факта, че обектът се намира в район, характеризиращ се с най-голяма концентрация на ново строителство в
града.
Модерен, привлекателен и просторен, Delta Planet Mall ще
гарантира на участниците във ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ отлични
логиистични възможности, комфортни пространства и
оптимални възможности за ефективна комуникация и
престой.
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ПОКАНИ И РАННО ЗАПИСВАНЕ
Кампанията за информиране, изпращане на покани и разясняване на условията за участие във форума ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ протича в периода юли - октомври.

Специални условия за ранно записване - до 1 септември!

Пачуърк Агенция за комуникации
9000 Варна, бул. Сливница 45, ет. 4
тел.: 052 616 332
тел.: 088 8294 162
office@patchwork-bg.com

www.vselena-zdrave.com
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ОРГАНИЗАТОР
Patchwork Communications agency работи в сферата на интегрираните маркетингови комуникации и е специализирана в мениджмънта на специални събития.
Създаваме и реализираме експозиционни форуми, които развиват своя профил с всяко издание и се утвърждават като ефективни маркетингови браншови инструменти.
През 2019 г. в нашия календар са позиционирани следните събития:
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Златни пясъци,
х-л Интернационал

HOST expo

HOST expo
ÕÍÒ

HOST

Варна,
х-л Черно море

Слънчев бряг,
х-л РИУ Хелиос Парадайз

Слънчев бряг,
х-л РИУ Хелиос Парадайз

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ

ÕÍÒ

Варна,
Делта Планет Мол

HOST

ÕÍÒ

EXPO - 2019

ВС

Е

17.04.2019

27.04.2019

Банско, Кемпински
Хотел Гранд Арена

27.04.2019

Е

EXPO - 2019

11.04.2019

VBS
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Златни пясъци,
х-л Интернационал

VARNA
BEAUTY SPACE
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12-13.10.2019

1-2.11.2019

14.11.2019
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ЗДРАВЕТО НЕ Е ВСИЧКО, НО БЕЗ ЗДРАВЕ ВСИЧКО Е НИЩО.
Артур Шопенхауер

