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Уважаеми Дами и Господа! 
 
През месец октомври ще бъде организирано 38-мото Издание на Изложението Hong 
Kong Electronics Fair (Autumn Edition), което е най-голямото по рода си в Азия и 
второто по големина специализирано изложение за електроника в света.  
 
Паралелно с изложението, в същия изложбен център за 22-ри пореден път ще се 
състои и специализираното изложение electronicAsia. 
 
Hong Kong Trade Development Council като организатотор на изложенията, 
предлага на българските компании насърчителни спонсорски програми за 
бизнес посещения, за която Ви изпращаме информация.  
 
 
Hong Kong Electronics Fair 2018 Autumn 13-16 октомври 2018 г. 
Място на провеждане:  Hong Kong Convention & Exhibition Centre  
Мащаб на изложението:  3,700 изложители през 2017 г. 
Web страница:   www.hktdc.com/hkelectronicsfairae 
Изложбени теми:   - аудио & видео оборудване    

- телекомуникационно оборудване  
- развлекателна електроника, игри 
- електронни уреди за бита  
- техника за охрана и безопасност 
- мултимедия & e-търговия 
- офисна автоматизация & оборудване 
- дигитални технологии 
- автомобилна електроника & GPS технологии 
- компютърна техника 
- ел. уреди & електроника за лични нужди 
- чанти и калъфи /нова секция/ 
- принтиране 3D 
- роботика и дистанционно управление 
- дрон технологии 

 

  
electronicAsia 2018  13-16 октомври 2018 г. 
Място на провеждане:  Hong Kong Convention & Exhibition Centre  /Hall 5Е-G 
Мащаб на изложението:  600 изложители през 2017 г. 
Web страница:   http://electronicasia.com 
Изложбени теми: 

- полупроводници, електромеханични части 
- сензори & микросистеми 
- пасивни компоненти 
- сглобяване на ел. части, производствени технологии, 

PCB, EMS, MEMS 
- технологии за сигнализация 
- електронни & електрически компоненти 
- кабели, превключватели, захранващи устройства 
- електронни резервни части, модули 
- технологии за качествен контрол, ED/EDA 
- микровълнови технологии 
- слънчеви батерии и соларни технологии, тестуване, 
CSP/CPV 

 

http://www.hktdc.com/hkelectronicsfairae
http://electronicasia.com/
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НАСЪРЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА БИЗНЕС ПОСЕЩЕНИЯ  
 

1. Спонсорска програма за хотелско настаняване за макс. HKD 3,000 /=USD 

385/ при настаняване в един от предложените  хотели: 

 
Хотел Адрес Стая / нощ Вид стая Хотел– Изложение (път в 

минути) 

 Novotel Century Hong Kong 
www.novotelhongkongcentury.com/ 

238 Jaffe Road, Wanchai, 
Hong Kong 

$1,600 Standard Пеша 5 mins  

 Harbour Grand Kowloon 
www.harbourgrand.com 

20 Tak Fung Street, Hunghom, 
Kowloon, Hong Kong 

$1,550 Courtview 
Taxi – 15 mins 
MTR – 20 mins 

 City Garden Hotel # 
www.sino-hotels.com 

9 City Garden Road, North 
Point, Hong Kong 

$1,200 Deluxe 
Taxi – 15 mins 
MTR – 20 mins 

 Rosedale Hotel Hong Kong # 
www.rosedalehotels.com 

8 Shelter Street, Causeway 
Bay, Hong Kong 

$1,050 Superior 
Taxi – 15 mins 
MTR – 25 mins 

 Harbour Plaza North Point 
www.harbour-plaza.com 

665 King's Road, North Point, 
Hong Kong 

$990 
Superior City 

View 
Taxi – 15 mins 
MTR – 20 mins 

 Regal Oriental Hotel # 
www.regalhotel.com 

30 - 38 Sa Po Road, Kowloon 
City, Hong Kong 

$950 Superior 
Taxi – 30 mins 

 
 Iclub Ma Tau Wai Hotel 
www.iclub-hotels.com 

8 Ha Heung Road, Ma Tau 
Wai, HK 

$900 iSelect/ iPlus 
Taxi – 30mins 

MTR – 45 mins 
 Metropark Hotel Kowloon # 
www.metroparkhotelkowloon.com/ 

75 Waterloo Road, Kowloon, 
Hong Kong 

$880 Superior 
Taxi – 30 mins 
MTR – 45 mins 

 
# -Безплатна маршрутка от хотела до изложението по време на неговото провеждане 
MTR = метро, 1 USD = 7,8 HKD 
 
Преференциалните цени се предоставят на организатора на изложенията HKTDC и са 
валидни изключително за резервации, организирани от TDC. 
 
Групов хотел за настаняване на фирмите от България: Rosedale Hotel Hong Kong 
Имате право да изберете друг хотел за настаняване.  
В груповия хотел има резервирани стаи за търговците от България, в другите хотели 
капацитетът от свободни стаи зависи от заявките на търговците от цял свят, тоест няма 
гаранция, че при избор на друг хотел, в него ще има все още свободни стаи. 
 
✓ В периода 12-16 октомври 2018 г. предоставяме спонсорство за хотелско 

настаняване за максимум HKD 3,000 на фирмите и лицата (всяка фирма има 
право на едно спонсорство за настаняване в една стая), които водят 
търговска дейност с продукти, застъпени в тематика на изложението. 

✓ Спонсорството за хотелско настаняване може да се ползва от фирми и лица, 
които не са посетили изложението през октомври 2017 г.  

 
Спонсорството за хотелско настаняване е под формата на хотелски ваучер, 
който се получава на територията на изложението. 
 
✓ Условия на спонсорската програма: 

- Ако посетите изложението за 1 ден – спонсорство за HKD 1,000 
- Ако посетите изложението за 2 дни – спонсорство за общо HKD 2,000 
- Ако посетите изложението за 3 дни – спонсорство за общо HKD 3,000 

 
или 
 

2. Спонсорска програма за покриване на част от пътните разходи 
за макс. HKD 2,000 (=USD 256)    

 
• В периода 13-16 октомври 2018 г. предоставяме спонсорство на пътни разходи за max. HKD 

2,000 (USD 256) в брой, една фирма и един неин представител има право на едно 
спонсорство.  
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Право на спонсорство имат фирмите, които развиват търговска дейност с продукти, 
застъпени в тематиката на изложението и нито фирмата, нито лицето са посетили есенното 
изложение за електроника през 2017 г.  
 

• Спонсорството за пътни разходи НЕ може да се ползва заедно със спонсорството за 
хотелско настаняване за HKD 3,000. 

• Към заявката за спонсорство трябва да се приложи копие на задграничния паспорт 
на посетителя /на страницата със снимката/. 

 
  Условия на спонсорската програма: 
 

 

 

 

 
 

• При получаване на сумата в брой, трябва да бъдат представени следните 
документи: 

 - Задграничен паспорт  
 - Landing Slip (поставя се в паспорта на гранична проверка при пристигане на 
летището в Хонконг) 
 - Бордна карта за полета до Хонконг, издадена в рамките на един месец 
 - Самолетен билет 
 - Визитка на посетителя 

 
И най-малко разминаване между имената в задграничния паспорт и самолетния билет 
води до отказ на спонсорството. 

 
 

 
EXTRA промоция: спонсорство за HKD 1,000 (128 USD) в брой  
  
Право на спосорство за HKD 1,000 (USD 128) в брой имат фирмите, които ще посетят и петте 
есенни изложения: 

➢ Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition) 13-16 October 2018 
➢ eAsia 2018           13-16 October 2018 
➢ Hong Kong International Lighting Fair  27-30 October 2018 
➢ Eco Expo Asia      25-28 October 2018 
➢ Outdoor & Tech Light Expo    26-29 October 2018    

  
 
 
Една фирма и един неин представител имат право да ползват само една екстра промоция.
          

 
Фирмите, която желаят да посетят изложенията и изпратят Заявка за Посещение 
/приложена /  към HKTDC Консултански офис – Будапеща, могат да ползва следните 
допълнителни преференции: 
 
➢ Безплатен пропуск за изложенията, Безплатен каталог на изложенията 
➢ Пропуск за VIP зала (безплатен интернет, безплатна консумация на освежаващи 

напитки & плодове, място  за почивка и преговори), покана за тържественото 
откриване на изложението, коктейл парти, преференциални талони за пазаруване и 
консумация в магазини и ресторанти в Хонконг. 

 
 
 

 
Посещение на панаира за  

3 дни 

      общо HKD 2,000 

 Посещение на панаира за  

2 дни 

HKD 1,500 
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Разходи на фирмите, свързани с посещението на изложенията:  
➢ Самолетен билет 
➢ Стойност на нощувките над спонсорската рамка, допълнителни нощувки, други 

разходи по хотелския престой (напр. телефон, факс, пране, зала за фитнес, басейн)  
➢ Транспортни разходи в Хонконг, Трансфери летище-хотел-летище (около. US$ 36,-) 
 
 
 
 

Условия за регистрация на посещението: 
 
 
Моля попълнете приложената Заявка за посещение /последната страница на 
документа/ и я изпратете в нашия офис, сканирана на имейл. 
 
 
Срок за регистрация:  14 септември 2018 г. или до изчерпване на 

спонсорската рамка  
 
Условие за посещение: Задграничен паспорт с валидност до 20 април 2019 г. 
  
 
Ако валидността на паспорта Ви изтича преди тази дата, Ви препоръчваме да 
подадете молба за издаване на нов документ.  
 
Виза:  Българските граждани посещават Хонконг безвизово, ако престоят им в Хонконг е 
в рамките на 90 дни. 
 
ВАЖНО!   Резервацията на стаята трябва да се гарантира предварително с кредитна 
карта. Освен това хотелите в Хонконг при настаняване изискват депозит като гаранция  
за плащане – осигурен в брой или с кредитна карта. Депозитът е в размер пълната 
стойност на резервираните нощувки, включително и спонсорираните. 
 
Условия на отказ: Отказът за пътуване се приема само в писмена форма, изпратен  
на email (nedjalka.nagy@hktdc.org). Условията за отказ ще бъдат посочени в документа 
потвърждение на спонсорството, който ще получите от нас. 
 
При анулиране на резервацията след датата за безплатен отказ на резервацията, хотелът 
си запазва правото да наложи неустойка в рамките стойността на една нощувка. 
 
Надяваме се, че сме успели да предизвикаме Вашия интерес и бихме се радвали да Ви 
приветстваме като посетители на изложенията.  
 
Ако желаете да получите само безплатни пропуски за изложенията или пропуски 
за VIP залата, Ви молим и в този случай да ни изпратите попълнена Заявката за 
посещение. 
 
С уважение 

  
 
 
 

 
Бeата Балаж  
Управител 
HKTDC Консултански офис Будапещa 
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Заявка за посещение - моля приложете към заявката визитна картичка на посетителя  
да се изпрати на Email: nedjalka.nagy@hktdc.org 

 
Hong Kong Electronics Fair 2018 (Autumn Edition) 

 
 Желая да получа безплатен пропуск за изложенията:  

Изложение за Електроника Хонконг Есен 2018   …………бр пропуск 
Изложение electronicAsia 2018            …………бр пропуск 
 
Желая да получа допълнителна информация и/или пропуск за следните изложения:  

Изложение за Осветление в Хонконг 26 -30 октомври 2018 информация пропуск 

Изложение за Опазване на околната среда Eco Expo Asiа 25–28 октомври 2018 информация пропуск 

 
Имена на посетителите (трите имена на латиница по задграничен паспорт):  
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………...………………………………………………………………… 
 
 Желая да ползвам спонсорската програма за хотелско настаняване HKD 3000 

 Желая да ползвам спонсорската програма за пътни разходи  HKD 1500 или   HKD 2000 

 Желая да ползвам екстра промоцията за HKD 1,000 в брой, ще посетя и петте панаира 

Име на избрания от Вас хотел:……………………………………………                  …………бр. стая 
Дата на настаняване:……………………….Дата на заминаване:………………...Нощувки общо: …… 
 
 Резервацията на стая гарантирам с кредитна карта.  

  (Обърнете внимание на факта, че всички хотели в Хонконг изискват гаранция за 
резервация на стая с кредитна карта. Стойността на една нощувка се блокира на Вашата карта  
(БЕЗ изтегляне на пари!)  и при напускане на хотела можете да решите как ще платите: ако 
плащате с карта, стойността на нощувките ще бъде изтеглена; ако желаете да платите в брой, 
блокираната на Вашата карта сума ще бъде освободена.  
Резервация на хотелска стая в Хонконг на Ваше име не може да бъде направена, ако не 
представите данни на Вашата кредитна карта.) 
 
Вид карта:        Visa      MasterCard   American Express:  

 
Притежател на картата: ………………………………………………………………………… 
 

Номер : …………………………………………………………….                  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. 
 
Име на посетителя:............................................................................................. 
 

Фирма: ………………………………………………Фирмен адрес: …………………………………………………….... 
 
Ф. Тел: …………………………………Ф. Факс: ………………………Мобилен телефон: ………………........ 
 
Email: ……………………………… 
 
Дата: …………………………    Подпис: ……………………………………… 
 
□ Не желая да получавам съобщения за проявите и спонсорските програми на Hong Kong 

Trade Development Council 

http://www.hktdc.com/mis/pps/en

