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Уважаеми Дами и Господа! 
 
Hong Kong Trade Development Council организира отново модното изложение Centrestage, което ще 
представи за пореден път маркови дрехи и дизайнерски колекции.  
 
Организаторът на изложението предлага на българските фирми насърчителни програми 
за бизнес посещения. 

 
Име на изложението:  CENTRESTAGE 
    5-8 септември 2018 
Място на провеждане:  Hong Kong Convention & Exhibition Centre  
    www.centrestage.com.hk 
  
Изложбени теми: 

- Топ марки    
- Дизайнерски колекции 
- Нови марки – младежки колекции 
- City chic (колекции за спортно и модно всекидневно облекло) 
 

Придружаващи събития: 
➢ CENTRESTAGE ELITES 
➢ Hong Kong Young Fashion Designers' Contest (YDC) 
➢ Модни ревюта  

➢ Семинари и сесии за дизайн и мода 
➢ "Hong Kong in Fashion" Citywide Promotions 

 
 

 

I. Спонсорство на хотелско настаняване за макс. три безплатни нощувки: 
 

Хотел Разположение Контакти 
Цена стая / 

нощ 

<Хотел – Изложение> 

Време за път в мин. 

 City Garden Hotel# 
www.sino-hotels.com/hk/city-garden 

9, City Garden Road, North Point, 
Hong Kong 

Tel: 852- 2806 4956 
Fax: 852- 2571 7452 

HKD850 
 Taxi: 15 

 MTR*: 20 

 The Wharney Guang Dong Hotel Hong 

Kong# 

www.wharney.com 

57-73 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong 

Tel: 852-2862 1007 
Fax: 852-2529 3282 

HKD800  Taxi: 10 

 The Emperor Hotel# 
www.emperorhotel.com.hk 

373 Queen’s Road East, Wanchai, 
Hong Kong 

Tel: 852-3610 0098 
Fax: 852-3610 0055 

HKD777 
 Taxi: 10 

 MTR*: 15 

 Hotel Jen Hong Kong # 
www.hoteljen.com 

508 Queen's Road West, Western 
District, Hong Kong 

Tel: 852- 2213 6661 
Fax: 852- 2213 0988 

HKD750 
 Taxi: 10 

 MTR*: 15 

 
# - Безплатна маршрутка от хотела до изложението,  MTR = метро 
Курс на валутата  1 USD = 7,8 HKD 

 
Преференциалните цени се предоставят от хотелите на организатора на изложението Hong 
Kong Trade Development Council , те са валидни изключително за резервации, организирани от 
TDC. 

 
• В периода 4-8 септември 2018 г. предоставяме спонсорство за хотелско настаняване за 

максимум 3 нощувки на всяка фирма (всяка фирма има право на едно спонсорство за 
настаняване в една стая), която води търговска дейност със стоки, застъпени в 
тематиката на изложението и която не е посетила изложението през 2017 г.  
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Условия на спонсорската програма: 

 

Ако посетите изложението за 1 ден – спонсорство за хотелско настаняване за 1 нощувка 

Ако посетите изложението за 2 дни – спонсорство за хотелско настаняване за общо 2 нощувки 

Ако посетите изложението за 3 дни –спонсорство за хотелско настаняване за обща 3 нощувки 

 

Фирмите, изпратили заявка за посещение и одобрени за спонсорската програма, ще 
получат на територията на изложението спонсорски ваучер за хотелско настаняване.  
 
 
ИЛИ 

 
 
 II. Спонсорство за 1800 HKD (230 USD) за покриване на част от пътните 
разходи: 

 
Организаторът на изложението Hong Kong Trade Development Council ще предостави в брой 1,800 HKD 
спонсорство за покриване на част от пътните разходи на всяка фирма, която води търговска дейност 
със стоки, застъпени в тематиката на изложението и не е посетила изложението през 2017 г.  
 

• Спонсорството за пътни разходи не може да се ползва заедно със 
спонсорството за хотелско настаняване. 
 

• Към заявката за участие трябва да бъде приложено и копие на задграничния паспорт 
на посетителя /страницата със снимката/. 

 
• Условие на спонсорството е фирмата да посети изложението за два дни.  

 
• При получаване на сумата в брой на територията на изложението трябва да 

представите: 
- Задграничен паспорт 
-  Landing Slip /при пристигането в Хонконг се слага в паспорта от гранична проверка/ 
- Бордна карта / бордните карти по дестинацията Европа – Хонконг, в рамките на един 
месец/ 
-  Копие на самолетния билет 
-  Визитна картичка 
 
Спонсорството за покриване на пътни разходи може да бъде отказано, ако има и най-
малко разминаване между имената в паспорта, самолетния билет и името на лицето, 
одобрено за спонсорство. 

 
 

 
Всеки посетител, който изпрати Заявка за посещение в HKTDC Консултански  офис  
Будапеща, получава следните допълнителни преференции: 

 
• Безплатен пропуск за изложението 
• Информационен пакет за изложението 
• Безплатен вход и консумация във VIP зала (безплатен интернет, сокове & плодове, място      
 за почивка и преговори) 
• Покана за тържественото откриване на изложението, коктейл парти 
• Преференциални купони за пазаруване в различни магазини и ресторанти на Хонконг 
 
 
Разходи на фирмата: 
• Самолетен билет 
• Допълнителни хотелски разходи (напр. стойност на нощувките над спонсорската рамка, 
 телефон, факс, пране, зала за фитнес, басейн, закуска и др.) 
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• Транспортни разходи 
• Трансфер летище-хотел -летище (около. US$ 36,-) 

 
 
Условия за регистрация: 
 
Ако желаете да посетите изложението е необходимо да ни изпратите на имейл сканираната и 
попълнена Заявка /стр.4/, заедно с копие на Вашата визитна картичка. 
 
Срок за изпращане на заявката за спонсорство и посещение: 17 август 2018 г. или 
до изчерпване на спонсорската рамка. 
 
Условие за посещение: валиден задграничен паспорт до 20 март 2019 г. 

 
Ако валидността на паспорта Ви изтича преди горе посочената дата, Ви 
препоръчваме да подадете молба за издаване на нов паспорт. 

 
 
Виза:  Българските граждани пътуват до Хонконг безвизово, ако престоят им там е 

в рамките на 90 дни.  
 
Молба за китайска виза може да подадете в Посолството на Китай. 
 

ВАЖНО!   Резервацията на хотелската стая трябва да се гарантира предварително с 
кредитна карта.  
 
Освен това хотелите в Хонконг при настаняване изискват да бъде представен депозит в 
размер на общата стойност на нощувките (вкл. спонсорираните) като гаранция за плащане. 
Гаранцията  може да се осигури в брой или с кредитна карта. 
 
Условия за отказ: Отказ на пътуването се приема само в писмена форма,  
изпратен на E-mail: nedjalka.nagy@hktdc.org 
 
 
Условията за отказ на хотелската резервация ще бъдат посочени в документа потвърждение 
на спонсорството Acknowledgement Letter, който ще получите от нас. След срока, посочен от 
хотела за отказ на резервация, хотелът си запазва правото да наложи като неустойка 
плащането на една нощувка. 
 
Надяваме се, че сме успели да предизвикаме Вашия интерес и бихме се радвали да Ви 
приветстваме като посетители на изложението. 
 
Ако вече сте организирали пътуването си, но желаете да получите безплатен пропуск за 
изложението или пропуск за VIP залата, Ви молим и в този случай да ни изпратите 
попълнената Заявка за посещение.  
 
В очакване на Вашия любезен отговор, 
 
 
Оставам с уважение: 

    
 
 
 

 
Бeата Балаж 
Управител на офиса 
HKTDC Консултански офис – Будапеща 
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Заявка за посещение - Модно изложение CENTRESTAGE 2018 
 

Email: nedjalka.nagy@hktdc.org  приложете визитка 
 
 Желая да получа безплатен пропуск за изложението: …………бр пропуск 
  

Имена на посетителите (на латиница, по задграничен паспорт):  
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 
 Желая да ползвам спонсорската програма за покриване на пътни разходи за 

HKD 1,800 /моля, приложете и копие от Вашия паспорт – на страницата със снимката/ 
Или 
 Желая да ползвам спонсорската програма за хотелско настаняване с 

резервация на стая в хотел, предложен от HKTDC. 
 
◼ Не желая да резервирам стая в хотел, предложен от HKTDC. 

 
Име на избрания от Вас хотел:.........................................................  …….. бр 

стаи 
Дата на настаняване: ……………………  Дата на заминаване:…………………… общо 

нощувки: …………… 
  Резервацията на хотелската стая гарантирам с кредитна карта. 

 (Хотелите в Хонконг изискват гаранция на хотелската резервация. Стойността на една 
нощувка се блокира на Вашата карта (без изтегляне на сума!)  и при напускане на хотела 
можете да решите как да платите: ако плащате с карта, цената на нощувките над 
спонсорската рамка се изтегля, ако плащате в брой, стойността на едната нощувка се 
отблокира. Резервация за хотелско настаняване на Ваше име не може да бъде направена, 
без да предоставите данни на кредитна карта.) 

 
Вид карта:      Visa      MasterCard   American Express 

 
Име на притежателя, номер на картата:............................................................... 
Валидност:.......................... 
 
Съгласен/а съм Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) да използва горе посочените 
данни във всички или в някои база данни на Съвета за директен маркетинг или бизнес 
свързване, както и за целите, посочени в документа Политика за защита на личните данни 
(www.hktdc.com/mis/pps/en). Потвърждавам, че съм упълномощен/а и имам съгласието на 
всички лица, посочени в декларацията, техните лични данни да бъдат използвани за същите 
цели. Приемам, че предоставените данни на кредитна карта ще бъдат използвани само и 
единствено за целите на хотелската резервация по време на проявата. След панаира HKTDC 
ще изтрие данните на кредитната карта. 
Забележка: Ако не желаете да предоставите данни на кредитна карта, HKTDC не може да 
предостави спонсорска програма за хотелско настаняване. 
 
Данни на посетителя Фирма:....................................................................... 
 
Име на посетителя: ........................................................................................................................  
 
Адрес: ............................................................................................................................................  
 
Мобилен телефон: ……………………………………………………  Email: .......................................................  
 
Дата: …………………………………………Подпис: .....................................................................................  
 

□ Не желая да получавам съобщения за проявите и спонсорските програми на Hong 
Kong Trade Development Council 
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