
SECURITY - ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ

19-та Международна специализирана изложба и семинар  

за охрана, сигурност, безопасност

Дата: 28 февруари - 2 март 2012 г.

Място: Интер Експо Център - София

Периодичност: Ежегодно 

Номенклатура: Системи срещу проникване и взлом; контрол 

на достъпа; телевизионни системи за наблюдение и кон-

трол; пожароизвестяване и пожарогасене; автоаларми; за-

щита на данни; полицейско оборудване; каси, сефове; банко-

во оборудване, бронирани автомобили; специализирана лите-

ратура и др.

ИНТЕРТЕКСТИЛ – ПРОЛЕТ 2012 

Международна специализирана изложба за текстил, мода, 

аксесоари

Дата: 14 - 18 март 2012 г.

Място: Интер Експо Център – София

Периодичност: Два пъти годишно

Номенклатура: Текстил; трикотаж; облекло - дамско, мъж-

ко, детско, младежка мода, спортни и джинсови; бельо; га-

лантерия; кожени изделия - обувки, облекла, кожено-галан-

терийни; техника и технологии - машини и оборудване за 

текстилната, обувната, шивашката и кожухарската про-

мишленост.

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 

Дата: 3 - 8 април 2012 г.

Място: София, Зала Универсиада

АУТО КЛУБ ШОУ

Дата: септември 2012 г.

Място: София

Отдел „Панаири и изложби”

1058 София, ул. Искър 9

Тел./факс: 02/ 981 66 26; тел.: 02/ 989 72 40

E-mail: fairs@bcci.bg, www.bcci.bg/bulgarian/fairs.html

ДОМ, ГРАДИНА, ХОБИ

Изложбата за Вашата градина и хоби

Дата: 9 - 13 май 2012 г.

Място: София, Зала Универсиада

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА



КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН БАЗАР

Дата: 7 - 22 декември 2012 г.

Място: София, Зала Универсиада

ИНТЕРТЕКСТИЛ – ЕСЕН 2012

Международна специализирана изложба за текстил, мода, 

аксесоари

Дата: 10 - 14 октомври 2012 г..

Място: Интер Експо Център – София

Периодичност: Два пъти годишно

Номенклатура: Текстил; трикотаж; облекло - дамско, мъж-

ко, детско, младежка мода, спортни и джинсови; бельо; га-

лантерия; кожени изделия - обувки, облекла, кожено-галан-

терийни; техника и технологии - машини и оборудване за 

текстилната, обувната, шивашката и кожухарската про-

мишленост.

БИО & ЕКО ЕКСПО

3-та Международна специализирана изложба и семинар  

за здравословни храни, напитки, продукти и технологии

Дата: 18 - 21 октомври 2012 г.

Място: НДК - София

Номенклатура: Биологични Еко продукти и технологии; би-

ологично земеделие; екологично чисти храни и напитки; хра-

нителни добавки и фитнес продукти, био и натурална коз-

метика; еко облекла, мебели, сувенири; билки, подправки; 

био хотели.

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Национално търговско изложение

Дата: 23 ноември - 2 декември 2012 г.

Място: София, Зала Универсиада

Периодичност: Ежегодно

Номенклатура: Лека промишленост - парфюмерия и козмети-

ка, трикотаж, конфекция, хранителни стоки, стоки за бита.

БТПП организира също и самостоятелно, 

колективно или официално участие на фирми 

в Международните панаири - Пловдив

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


