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 Óâàæàåìè ïîñåòèòåëè, 
Èìàìå óäîâîëñòâèåòî äà âè ïîêàíèì íà BEGE 2010 - ôîðóì, íà êîéòî ìîæåòå äà ñúçäàäåòå ïåðñïåêòèâíè êîíòàêòè, äà çàòâúðäèòå 
ñúùåñòâóâàùèòå ñè áèçíåñ âçàèìîîòíîøåíèÿ è äà ñå çàïîçíàåòå ñ âñè÷êè íîâîñòè è èäåè â ñåêòîðà. 
  
Íå ïðîïóñêàéòå âúçìîæíîñòòà äà âèäèòå íàé-äîáðîòî îò èíäóñòðèÿòà è äà äàäåòå íîâè íàñîêè íà áèçíåñà ñè. Áúäåòå ó÷àñòíèê â 
òåìàòè÷íèòå äèñêóñèè íà 3-òàòà Èçòî÷íîåâðîïåéñêà Êîíôåðåíöèÿ íà Èãðàëíàòà è Ðàçâëåêàòåëíàòà Èíäóñòðèÿ (EEGS), çà äà íàó÷èòå 
ïîâå÷å çà íîâèòå òåõíîëoãèè è çà ïîñëåäíèòå òåíäåíöèè â áðàíøà. 
   
 Îñâåí íà ïðåäñòàâèòåëè íà Ðàçâëåêàòåëíèÿ è Èãðàëíèÿ ñåêòîð, 3-òîòî èçäàíèå íà èçëîæåíèåòî äàâà èçêëþ÷èòåëíà âúçìîæíîñò çà 
âêëþ÷âàíå íà äîïúëíèòåëíè ó÷àñòíèöè â ñúáèòèåòî, ÷ðåç íîâèòå íàïðàâëåíèÿ, êîèòî ùå áúäàò ïðåäñòàâåíè: Òóðèçúì, Ñèãóðíîñò è 
êîíòðîë, Digital Signage. (Ñèñòåìè çà äèãèòàëíî àíîíñèðàíå), Õðàíè è íàïèòêè. 
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Èíòåð Åêñïî & Êîíãðåñåí Öåíòúð, Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ

Îñíîâíè àêöåíòè íà äâåòå ñúáèòèÿ: 
• Ïîâå÷å îò 40 èçëîæèòåëè. 
• Äåìîíñòðàöèÿ íà íàé-íîâèòå ïðîäóêòè è ïîñòèæåíèÿ, êîèòî ùå âè ãàðàíòèðàò ñèãóðåí óñïåõ íà ïàçàðà â ðåãèîíà. 
• Ëåêöèè íà ïîâå÷å îò 30 ìåæäóíàðîäíè åêñïåðòè, êîèòî ùå äàäàò íîâè íàñîêè è ðàçëè÷íè èäåè çà ðàçâèòèåòî íà Èãðàëíàòà èíäóñòðèÿ è 
ùå âè ïîìîãíàò äà ñå óòâúðäèòå íà ïàçàðà. 
• Òàçè ãîäèíà ÌÀÉÑÒÎÐÑÊÈßÒ ÊËÀÑ, êîéòî ñå ïðîâåæäà â ïàðòíüîðñòâî ñ âîäåùè îáðàçîâàòåëíè èíñòèòóöèè, âêëþ÷âà ïðåçåíòàöèè â 
îáëàñòòà íà ìåíèäæìúíòà, ìàðêåòèíãà, äåéíîñòè â èãðàëíàòà è èçâúí èãðàëíàòà èíäóñòðèÿ, íàñòîÿùè òåíäåíöèè è àíàëèçè â îáëàñòòà 
íà èãðàëíàòà èíäóñòðèÿ. 
 Ðåãèñòðèðàéòå ïðèÿòåë îíëàéí íà www.balkangamingexpo.com ïðåäè 30 Ñåïòåìâðè 2010, çà äà ïîëó÷è áåçïëàòåí ïîñåòèòåëñêè ïðîïóñê. 
  
ÎÒÁÅËÅÆÅÒÅ ÒÅÇÈ ÄÀÒÈ Â ÑÂÎß ÊÀËÅÍÄÀÐ È ÑÒÀÍÅÒÅ ×ÀÑÒ ÎÒ ÂÎÄÅÙÈÒÅ ÑÚÁÈÒÈß ÍÀ ÈÃÐÀËÍÀÒÀ È ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÍÀÒÀ ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÇÀ 

ÈÇÒÎ×ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ È ÞÃÎÈÇÒÎ×ÍÈß ÐÅÃÈÎÍ.

Моля, попълнете полетата на ЛАТИНИЦА, изрежете по линията и прегънете през средата!
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БЕЗПЛАТЕН ПОСЕТИТЕЛСКИ ПРОПУСК ЗА 3-ТОТО БАЛКАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
НА ИГРАЛНАТА И РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ (BEGE)
и
ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ 
         Уважаеми посетители,
Имаме удоволствието да ви поканим на BEGE 2010 - форум, на който можете да създадете перспективни контакти, да затвърдите съществуващите си бизнес взаимоотношения и да се запознаете с всички новости и идеи в сектора.
         
Не пропускайте възможността да видите най-доброто от индустрията и да дадете нови насоки на бизнеса си. Бъдете участник в тематичните дискусии на 3-тата Източноевропейска Конференция на Игралната и Развлекателната Индустрия (EEGS), за да научите повече за новите технолoгии и за последните тенденции в бранша.
          
 Освен на представители на Развлекателния и Игралния сектор, 3-тото издание на изложението дава изключителна възможност за включване на допълнителни участници в събитието, чрез новите направления, които ще бъдат представени: Туризъм, Сигурност и контрол, Digital Signage. (Системи за дигитално анонсиране), Храни и напитки. 
4 - 6 Октомври 2010
Интер Експо & Конгресен Център, София, България
Основни акценти на двете събития:
• Повече от 40 изложители.
• Демонстрация на най-новите продукти и постижения, които ще ви гарантират сигурен успех на пазара в региона.
• Лекции на повече от 30 международни експерти, които ще дадат нови насоки и различни идеи за развитието на Игралната индустрия и ще ви помогнат да се утвърдите на пазара.
• Тази година МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС, който се провежда в партньорство с водещи образователни институции, включва презентации в областта на мениджмънта, маркетинга, дейности в игралната и извън игралната индустрия, настоящи тенденции и анализи в областта на игралната индустрия.
 Регистрирайте приятел онлайн на www.balkangamingexpo.com преди 30 Септември 2010, за да получи безплатен посетителски пропуск.
 
ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ В СВОЯ КАЛЕНДАР И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ВОДЕЩИТЕ СЪБИТИЯ НА ИГРАЛНАТА И РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН.
Моля, попълнете полетата на ЛАТИНИЦА, изрежете по линията и прегънете през средата!
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