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Добре дошли

СТРОЙКО ЕКСПО е най-голямото 
специализирано търговско 
изложение. Предлаганите стоки, 
продукти и услуги обхващат целия 
спектър в бранша – от проучване, 
проектиране и инвестиране, през 
груб строеж, довършителни 
дейности и обзавеждане, до най-
дребни детайли от интериора, 
екстериора и ландшафта.

СТРОЙКО ЕКСПО
през изминалите повече от 25 години

Участие, пълно с възможности 
• Представяне на най-новите продукти и услуги на повече от 200 изложители

• Най-централната локация в София и изцяло реновирана база на НДК

• 40 000 посетители, предразполагащи за създаването на контакти и
намирането на нови клиенти, инвеститори и партньори

•

•

Повече от 25 хил. крайни клиенти

Над 14 хил. B2B срещи в рамките на 5 дни



Запознаване с мястото 
на провеждане

Изложението се провежда в София, в Националния дворец на културата -
луксозна сграда в самия център на града. Местоположението на НДК е 
удобно и леснодостъпно за много голям поток посетители. 

ДАТА за изложители

Понеделник, 19 октомври

Вторник, 20 октомври N/A

Сряда, 21 октомври 10:00 – 19:00 08:00 – 19:30

Четвъртък, 22октомври 10:00 – 19:00 09:30 – 19:30

Петък, 23 октомври 10:00 – 19:00 09:30 – 19:30

Събота, 24 октомври 10:00 – 19:00 09:30 – 19:30

Работно време  21 - 25 октомври 2020 г.

10:00 – 19:00 09:30 – 19:30Неделя, 25 октомври

Понеделник, 26 октомври 08:00 – 18:00

за посетители

N/A

N/A

08:00 – 18:00

08:00 – 18:00

/вход  свободен/



41 700

41 300

38 900

40 300

40 800

41 200

51во

50то

49то

48мо

47мо

Ръст на посетителите на всяко изложение 

36%
професионалисти от 
сектора

64%
крайни 
потребители

www.stroiko.eu

Изложението в цифри
статистика от СТРОЙКО ЕКСПО  

52ро

http://stroiko2000.com


200
фирми

500
специалисти

повече от

Възраст на посетителите 

над

<41– 50

33%

21–  30

11%

> 50

21%

<16– 20

6% 

над 40 000 
посетители

31– 40

29%



Фирмите за нас

Участваме на СТРОЙКО от пролетта 
на 2013 г. Макар в началото да бях 
скептично настроена, мога да кажа, 
че резултатът надмина очакванията 
ми. Повече от половината клиенти, 
които фирмата има към момента, 
са дошли от СТРОЙКО. Ефектът от 
изложението се разпростира далеч 
във времето - все още получаваме 
обаждания от клиенти, които са ни 
видели преди няколко изложения. 
Затова не мислим да пропускаме 
участие.   

Нашата фирма участва на СТРОЙКО 
от много години - от 2010 г. - ние сме 
"стари кучета" за изложението. 
Винаги сме били доволни от участието 
си, въпреки че заедно със СТРОЙКО 
преживяхме икономическата криза. 
Много ми харесва личното отношение 
на организаторите и разбирането и 
отзивчивостта, с които се разрешават 
всички възможни проблеми. За нас 
участието ни в изложението се е 
превърнало в традиция, в 
своеобразен талисман на фирмата.

Управител и собственик на Спа Консулт фирма, 
специализирана в цялостното изпълнение на 

луксозни СПА и Уелнес центрове 

Ирина Дюлгерова
Управител и собственик на Джордан М фирма за 

доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни, 
газови и водопроводни инсталации 

Йордан Иванов



Нови и подобрени 
функции

Година след година СТРОЙКО ЕКСПО става по-добро и по-добро. За 
53-тото  издание сме подготвили много нововъведения.

Забавления за деца и 
възрастни

В специална зона ще бъдат 
представени най-различни модели с 
радиоуправление. Там ще може да 
намерите множество продукти, 
подходящи за всички възрасти. 
Също така ще бъдат направени 
работилници за деца, където те ще 
могат да научат повече за работата 
с различни материали. 

По време на СТРОЙКО
можете да намерите

Създаване на

по-добро 
бъдеще

• Специализирани зони за различни
категории продукти

• Много нови и иновативни технологии
за управление на дома /smart home/

• Най-модерните системи за охрана

• Дрон зона, представяща най-новите
технологии в тази сфера

• Не просто щандове, а активна промоция
и обучение на аудиторията

• По-голяма площ

• Продукти, представени с линк, водещ
директно към страницата на изложителя

• Срещнете лидерите в обзаведждането

www.gsma.com/betterfuture


Възможност за 
нови контакти

Какво да очаквате? 
През дългата история на изложението стотици наши фирми  
участници са осъществявали ползотворни B2C и B2B контакти. 
Потенциални местни представители и дистрибутори, инвеститори 
и бизнес партньори намират общи интереси и сключват успешни 
сделки по време и след изложението. Бъдете сигурни, че никой от 
представителите на строителния и мебелния бранш не изпуска 
възможността да разгледа Стройко и да си „свери часовника“ за 
най-новите и актуални продукти и пазарни тенденции. Много от 
контактите по време на изложението се осъществяват и с такива 
професионални посетители. Както на всички световни 
изложения, така и при нас понякога ефектът от участието на 
изложението настъпва по-късно, понякога новите контакти с 
бизнес партньори или крайни клиенти се осъществяват и доста 
време след края на изложението. Голяма част от посетителите 
оглеждат и събират информация и рекламни материали, които да 
ползват, когато дойде времето за ремонт или отваряне на нов 
магазин. Много наши фирми участнички са споделяли, че 
понякога нови клиенти или партньори са се появявали месеци 
след края на изложението.

Не изпускайте шанса да направите нови контакти
Елате и се възползвайте от новите възможности през октоври

Ние ви предоставяме уникалната 
възможност да покажете вашите 
продукти или услуги за 5 дни в 
най–луксозната и централна 
сграда в София, НДК, където 
имате ежечасови възможности 
за нови контакти и договори. 

Какво търсят посетителите?
Според нашето проучване посетителите на 
СТРОЙКО ЕКСПО идват за да намерят:

•

•

Най-актуалните продукти и дизайни

•

Утвърдени производители и 
търговци 
Нови технологии и иновации

•

Качествен краен продукт и 
обслужване

•

Нови пртньори

• Повече от 60% от нашите посетители
са крайни потребители

• Насочете се към българския пазар и
избегнете неудобствата от дистанционната
международна комуникация

• Покажете новите си колекции и
продукти

• Стратегически позиционирайте
фирмата си в бранша

• Направете нови поръчки и контакти

Пет причини да участвате

https://www.mobileworldcongress.com/experiences/mw-scholar/


Участвайте
По време на изложението ще бъдат представени най-новите, иновативни и модерни 
продукти. Няколко седмици преди него на нашия уебсайт и Facebook страница ще бъдат 
публикувани снимки на продукти на фирмите участници в изложението. Това ще бъде 
интересен начин за реклама на вашите мебели!

През изминалите 25 години стотици 
мебелни фирми са участвали и 
стартирали своя бизнес от Стройко 
Експо. Голяма част от тях в момента 
са значими фактори в мебелния 
бранш на страната. България 
винаги е имала силни традиции в 
мебелния бизнес и дизайна, в 
което може да се убеди и всеки 
посетител на изложението.

Статистиките, които водим по време на 
всяко изложение  показват:
• 55% от посетители на Стройко Експо

търсят мебелни фирми
• Едни от най–продуктивните ни клиенти

като брой сключени договори, се
занимават с производство или търговия с
мебели

• Мебелните фирми са сред постоянните
участници, които не пропускат изложение

Забелязва се засилване на  
участието както на български, 
така и на мебелни фирми от 
Балканския полуостров, които 
представят дизайнерски мебели 
на световно ниво. 

харесайте ни:

Специално за юбилейното издание на СТРОЙКО 
ще бъдат създадени нови начини за реклама на 
фирмите участници и техните продукти 

*Рекламните и промоционални кампании за
юбилейното изложение ще започнат скоро. За да се
възползвате от тях, ни изпратете вашите снимки! Ето
спецификациите: снимки с висока резолюция, 300 dpi
(максимум по 5 снимки за изложител) - нови продукти,
нови материали, нов дизайн и т.н.  Име на продукта,
име на колекцията (ако има такова),  кратко описание
на продуктите и материалите.



СТРОЙКО ЕКСПО 2020 представя
най-съвременните технологии за домашна 
автоматизация от цял свят.
Тази година ще бъдат изложени най-
актуалните решения за домашна и сградна 
автоматизация, ергономичен контрол на 
вътрешните монитори, защитни външни 
панели, управление на видеодомофони с 
датчик за движение, сензор за дим и 
температура, графичен интерфейс чрез IP 
видеодомофони, елитни алармени системи, 
управлявани чрез  приложение, системи за 
дистанционно наблюдение и управление и 
много други.

SMART HOME вече не е просто концепция!
Това е настоящата необходимост, тя е реална 
и е тук! Концепцията е еволюирала с функции 
от ново поколение и представлява множество 
нива на сигурност и контрол. Точно както 
всеки използва Smart Phone, бъдещето 
изисква не просто дом, а Smart Home, не 
само безопасно и сигурно, но и умно по 
отношение за разхода на енергия, достъпност 
и лесно приложимо. Като лидер в Smart Home 
технологиите, вашето място е на СТРОЙКО  
ЕКСПО 2020. Представете своя продукт или 
услуга, запознавайки крайния потребител с 
това, от което ще се нуждае всеки дом.

СТРОЙКО ЕКСПО представя:  

SMART HOME 
&

SAFETY 2020

Подобрете дома си. Подобрете живота си.

специализирана зона



Участие в изложението

На изложението ще бъдат 
представени следните smart home 
решения

•Автоматично управление
•Системи за сигурност
•Система за видеонаблюдение
•Система за контрол на достъпа
•Алармени системи
•Системи за пожароизвестяване
•Домашни енергоспестяващи системи
•Система за управление на

осветлението

Предимствата на участието включват

• Многобройни начини да популяризирате
вашите продукти сред многобройната ни
аудитория - преди, по време и след
периода на изложението

• Популяризиране на вашата фирма и
продукти чрез постове в различните
канали за комуникация на изложението

• Публикации в специализирани медии

Очакваме с нетърпение да ви приветстваме с добре 
дошли в НДК през октомври!

СТРОЙКО ЕКСПО

https://sdgsinaction.com/
https://sdgsinaction.com/
https://twitter.com/caseforchange
https://www.youtube.com/caseforchange
https://www.facebook.com/caseforchange
https://www.instagram.com/caseforchange/


Записване за участие

Стъпка 2
попълнете заявката  и 
я изпратете или се 
свържете с нас

Стъпка 3 
изчакайте 
отговор от 
организаторите

Как да заявите участие

Дизайнът на щанда определя вашия успех - 
привлича вниманието, разграничава ви от 
другите, предизвиква емоции и подтиква към 
действие.
Колко струва дизайнът?
Този въпрос е грешен. Правилният въпрос е 
"Какво печели дизайнът?". И отговорите са 
няколко: привлича внимание, прави разлика 
между конкурентите, чиито продукти стават 
все по-сходни, и създава емоционална 
привлекателност - ключът към всяко 
запомнящо се фирмено послание.

Информация за изложители
Изложението предлага експозиционни площи 
за разполагане на експонатите свободно или 
на конструкции на участниците, както и готов 
изграден щанд от модулна изложбена 
конструкция от тип ОКТАНОРМ и текстилни пана 
с алуминиева рамка. По желание на изложителя 
могат да се предоставят допълнителни 
технически услуги и оборудване, влючително и 
художествено оформление и осветяване на 
щандове.

Дизайнeрски решения - трайни впечатления 
Нашата услуга за изграждане на щандове 
осигурява уникални концепции за вашия 
направен по поръчка щанд. Дизайнерски  
решения, които отговарят на вашите 
специални изисквания и марка. Представяне, 
което закотвя вашия продукт в ума на клиентите.

За асистенция, свързана с избора на място 
и начин за преставяне на вашата фирма, 
се свържете с нашия екип

Стъпка 1
изберете 
параметри на 
щанда 

за регистрация

http://stroiko2000.com/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%9A%D0%9E-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-2018-4.pdf


Спонсори и партньори



Бъдете част от изложението. Следвайте ни 
в социалните медии и канали с #STROIKO

Ще бъдете ли на 53тото изложение 
от 21 до 25 октомври 2020 г. в 

НДК?

http://stroiko2000.com
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