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Международни изложения за хранително-вкусова 
промишленост 

  - 30-то международно изложение за храни и напитки 

  - 8-мо международно изложение за брашна, печива, хлебни 
и сладкарски изделия 

 - 28-мо международно изложение за оборудване на 
търговски обекти, хотели и кетъринг 

провежда се заедно с 

                                            ………………………………………………………………………………………. 

17-19/2/2016 - 29-то  международно изложение за опаковки, етикетиране  

     и печат       

 



Изложенията за хранително – вкусова промишленост – перфектна възможност за изява в 
сектори производство и дистрибуция: 

- представят последните тенденции във всеки един от браншовете 

- дават възможност на изложителите да стигнат до чешкия и до голяма част от 

централноевропейския пазар 

- предоставят решения за Вашите нужди 

На изложенията традиционно се представят технологии – 60% и производители на 

храни и напитки – 40%    

 

През 2014г.: 

- В изложенията участваха 874 фирми от 26 държави  

- Бяха представени 1 314 други марки / брандове 

- 49,1% от изложителите бяха от чужбина 

- Изложенията бяха посетени от 28 196 човека от 39 държави 

- Изложенията бяха отразени от 171 акредитирани журналисти в различни 

европейски медии  

 



 

САЛИМА ПРАЗНУВА 30-ТИ РОЖДЕН ДЕН 

 

и Ви предлага възможност: 

- да посетите изложенията от сряда до събота 

- да се срещнете с постоянни и нови изложители, да установите контакти със стотици 

потенциални клиенти на експертно ниво 

- да се възползвате от различните ценови решения за участие – съобразени както за малкия, 

така и за средния бизнес, с отстъпки за дългогодишните и за новите участници в изложенията 

Всички изложения са насочени към В2В (бизнес с бизнес, такива с професионален интерес) 

посетители, но предоставят възможност на изложителите да се срещнат и с крайните 

потребители. За двете отделни групи посетители е направено различно разпределение както по 

локация, така и за време на посещение. 

 

Разположение на изложенията – отделно представяне на технологии и готова продукция 

• Хранителни стоки и напитки- палати А1 и А2 

• Технологии / Салима, Винекс, МБК, Интеко – палата V 

• Опаковки, етикетиране и печат / Ембакс Принт – палати G1 и G2 

 



 

САЛИМА 2016 доизгражда и повишава качеството, достигнато през 
2014г. 

� Салима 2016 е насочена както към експертите от съответните браншове, така и 

към крайните потребители 

� Салима 2016 ще предложи на изложители и посетители истински гастрономични 

изживявания, както и тясно профилирани теми, пряко свързани със съответната 

област за специалистите от различните браншове  

� Хранителни продукти и напитки 

� Палати за хранителни продукти и напитки – с фокус върху срещите В2В и В2С 

(бизнес с краен потребител) 

� Дегустации, възможност за продажби 

� Регионално и браншово разпределение на чешките и чуждестранните изложители 

� Различни програми и изненади за посетителите 

� Технологии 

� Отделени от хранително-вкусовата, с фокус върху В2В срещите 

� Професионална програма – конференции, семинари   

            



В палатите за хранителни продукти и напитки – местно и чуждестранно производство по време на изложенията 

- ще бъдат представени както утвърдени, така и нови продукти и иновативни идеи 

- ще имате възможност да обогатите опита си с демонстрации на производствения процес и 

дегустации 

- ще имате възможност на място да проверите доколко продаваема и добре приета е Вашата 

продукция 

Хранителни продукти и напитки – гореща тема, по която работят хиляди специалисти. 

Безопасност и качество на храната, свежа храна, самодостатъчност, намаляване на трудности и 

разходи при логистиката й, развитие на селското стопанство, опазване на природната среда – това 

са моментите, които ще бъдат засегнати при обсъжданията между експерти, производители и 

търговци по време на Салима 2016. 

Целта на интересните съпътстващи програми е да се достигне до масовия краен 
потребител. 

� Дни на чешката и на чуждестранната кухня, с типични за съответната държава специалитети  
� Готварско шоу, готварско училище за малки и големи 
� Дегустации на бира 
� Отделен павилион за вина и напитки 
� Състезание и шоу за бармани и готвачи 
� Павилион „Светът на кафето” с бариста състезание 
� Състезание за най-добра готварска рецепта – шоу с приготвяне на подбрани рецепти от 

водещи чешки готвачи  
Връзка с ресторантите, винарните и баровете в Бърно, където по време на Салима тече седмица на 
различните видове кухни и вина. Цялата програма на Салима ще бъде рекламирана като седмица 
на топ гастрономия в Бърно, като в програмата ще бъдат включени ресторанти, хотели и други  
партньори на изложенията 



 
 

Цени за наем на изложбена площ – от 1 500 CZK до 2 200 CZK/m² (без ДДС) 

+ 10, 15 или 20% в зависимост от избраната форма / вид щанд 

 

Регистрационна такса:  

5 000 CZK като изложител 

1 000  CZK като съизложител 

1 EUR = 27 CZK 

За повече информация електронна заявка на www.salima.eu/on-line  

 

Търговските изложения Салима се провеждат под патронажа на: 

Министерство на земеделието на Република Чехия 

Чешката лозаро-винарска камара  

Чешката конфедерация за туризъм и търговия 

 

 



 

  Ембакспринт 
 

• Ефективно взаимодействие между опаковане / печат и хранително – 

вкусова промишленост  

• Достъпно и за широката аудитория представяне в палати  G1 и G2 

• Най-новите модели машини, оборудване, материали и последни 

технологии 

• Богата и интересна съпътстваща програма 

 

 

 

 

 



САЛИМА 2016 – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕКСПЕРТИ (В2В) 

 
 

� Повтаряме изпитаните успешни модели  
� INTECO – показно готвене с използване на излаганите нови технологии / 

оборудване 
� MBK – форум хлебопекарство (състезания между професионални 

гимназии и представяния на занаятчийски хлебопекарни) 
� MBK – представяне на печене с излаганите продукти / материали, 

производство на сладолед и сладкарски изделия 
� SALIMA – технологии за производство на напитки, оборудване на 

ресторанти и барове, замразяване  
 

� Съпътстваща програма за специалисти – при заявен достатъчен брой 
партньори 

 
За професионалисти – семинари, презентации  
За масовия потребител – състезания, шоу, дегустации  

 
 
 
 



 
� Експертна програма / теми: 
� Международна конференция „Форум хранителни продукти” 

(продоволствена независимост, сигурност, нарушаване квотите за 
производство) 

� Срещи на ниво министри, професионални съюзи / асоциации, надзорни 
органи и експерти на страните от Вишеградската четворка (V4) - Чехия, 
Словакия, Полша и Унгария. През 2016г. V4 се председателства от Чехия. 

� Логистика и складиране 
� Технологични вериги и IT участие в тях 

 
� Връзка с изложението Ембакспринт 
� Опаковане и нови тенденции в опаковките за хранителни продукти и 

напитки 
� Подходящи за отпечатване върху такива опаковки цветове 
� Опаковки и етикетиране в съответствие със стандартите на ЕК 

� Международно признато отличие за най-добре представен 
продукт 

Златна Салима         



 
 

ТЕНДЕНЦИИ НА ЧЕШКИЯ ПАЗАР НА ХРАНИ И НАПИТКИ 
 

- Чешкият потребител търси качествени стоки на приемливи цени 
- Чешкият вносител е под ценови натиск 

 
 

 
ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЛИМА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ НАЙ-МНОГО ОТ: 
1. Мляко и млечни продукти 
2. Месо (пилешко, свинско, телешко), риба, малотрайни и дълготрайни 

колбаси и месни продукти 
3. Захар и подсладители, сладкарски изделия, шоколад 
4. Кафе, чай, какао 
5. Подправки, сол, ориз, паста, варива 

 
 

ОЧАКВАН БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ ЗА 2016: над 35 000 
 
 
 

 



 

Характеристики на посетителите на Салима 2014: 
 

- 79% от бизнес посетителите имат решаващ или съветващ глас при общи 
събрания на юридическите лица 
- 55% от бизнес посетителите работят в съответните фирми като управител, 
изпълнителен директор или заместник директор 
- 29% от посетителите са търговци, купувачи, професионални експерти или 
квалифицирани служители 
- предварителната регистрация и тази на място по време на панаира позволяват 
персонална комуникация след изложението, особено със специалистите с 
експертно мнение и на решаваща позиция, останали с положителни впечатления   

 
 

- Изложенията винаги са високоефективен маркетингов инструмент и средство за 
интерактивна маркетингова комуникация 

- Изложенията са перфектната възможност за среща със съществуващи и 
потенциални бизнес партньори 

- Изложенията повлияват до голяма степен и вземаните по времето им решения   
- Никоя маркетингова кампания не може да замени личните срещи  
- Опит, емоции, възможност за разширяване на бизнеса, запознаване на място с 

предлаганите продукти и лични срещи - богата гама от интересни възможности, от 
които изложителите могат да се възползват 

 

 

 

 

      



М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И    Н А    С А Л И М А 

   1     24         

     Чешка телевизия  Чешко радио 

          
 

           
 

           
 

           
 

           
 

                   

 


