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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

ОТНОСНО:   ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДЕЙНОСТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА: „ВИНА С ПРОИЗХОД - 

ФУНДАМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“/  WINES WITH ORIGIN - 

A MILESTONE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Вид на събитието: Специализирано събитие 

Целеви групи: сомелиери, дистрибутори, търговци, вносители, блогъри, 

винопроизводители   

Цел: Информиране и рекламиране 

Целеви градове: София –  март 2023г  - първа проектна година 

Количествена цел: Достигане до над 50 000 потребители 

Индикатори за 

оценка: 

Посланието на проекта е достигнало до над 50 000 

консуматори. 

Проявен тематичен интерес по темите, предмет на семинара – 

минимум 10% от специфичните фокус групи. 

Проявен интерес от присъстващите на събитието, за 

получаване на допълнителна информация по темите от 

събитието 

 

Дейността предвижда организиране на еднодневен семинар, чиято основна цел 

е да информира и популяризира ролята на ЗГУ ЗНП, в това число да предостави 

допълнителна осведоменост на участниците в събитието за отговорната консумация на 

вино и рисковете, свързани с вредната консумация на алкохол, или за системата на 

Съюза за защитените наименования за произход и защитените географски указания. 

Събитието ще има амбициозната задача да бъде с регионален характер ( 100-

150 гости), с участници и лектори от различни страни на ЕС, които да споделят своите 

добри практики от подобни инициативи, със силно информативен характер. 

Семинарът се очаква да бъде разделен на три основни панела, с основни теми 

и подтеми. Предвижда се обяд за всички участници, както и две кафе –паузи. Гост – 

лекторите трябва да бъдат настанени в хотел 4/5 звезди, както бъдат осигурени 

самолетни билети (или друг вид транспорт) за лектори, идващи от други страни на ЕС. 

 

За целите на събитието, ще бъде наета зала, озвучаване, мултимедия, осигурен 

превод за участниците от английски на български език и от български език на 

английски. 

Предвижда се да бъде изготвена предварителна програма за темите на 

семинара, който ще бъде достъпна на сайта на проекта. 

Всеки участник, заявил интерес за участие в семинара, трябва да има 

възможност да се регистрира на сайта на проекта. 
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ДЕЙНОСТ: УЧАСТИЕ НА ПРОЕКТА В  DIVINO TOP 50 

 

Вид на събитието: Специализирано изложение 

Целеви групи: Сомелиери, дистрибутори, търговци, вносители, блогъри, 

винопроизводители   

Цел: Информиране и рекламиране 

Целеви градове: София –  март 2023г  - първа проектна година 

Количествена цел: Достигане до над 20 000 потребители 

Индикатори за 

оценка: 

Посланието на проекта е достигнало до над 20 000 

консуматори. 

Проявен тематичен интерес минимум към 30% от участниците 

в събитието 

Брой медии, отразили участието на проекта в DiVino Top 50 

 

DiVino определя TOP 50  e емблематично за българското вино събитие, по 

време на което, всяка година от 2012 насам, се определя TOP 50 на българските вина, 

класация базирана на редовните дегустации на DiVino през годината.  Добрите 

български вина са все повече и задачите на всички, приели българското вино за своя 

кауза, са все по-голямо предизвикателство, но и все по-интересни и удовлетворяващи. 

Целта на участието по време на DiVino Top 50, ще спомогне за постигане 

както на общите, така и на специфичните цели на проекта. Посланията, които ще бъдат 

предадени чрез организиране на предвидения в дейностите семинар, ще бъдат 

подкрепени и чрез участие в настоящото събитие. 

Очаква се да бъде организирано представяне на проекта по време на 

събитието, включващо: наем на пространство, позициониране на щанд на проекта, 

както и осигуряване на всички съпътстващи и релевантни дейности, съгласно 

приложена бюджетна таблица (част от настоящото задание). 

 

 
Офертата е валидна за срок от 2 години 

mailto:office@bmoworldwines.com
http://www.bmoworldwines.com/

