BG-TRIP
Вашият партньор в организирането и
провеждането на събития

Кои сме ние?
 Български тур-оператор
 Мотивиран и професионален екип
 Индивидуален подход
 Висококачествени услуги

„Нашата мисия е да надминем очакванията на
нашите клиенти с индивидуален подход и
специално отношение!“

Нашите предложения
Цялостна организация и дизайн на събития:

 Обучения, семинари и конференции
 Симпозиуми
 Управленчески срещи и месечни срещи

 Тиймбилдинг събития и други

БГ - ТРИП

Професионализъм;
Креативност при
дизайн на
събитието;
Отлична селекция от
партньори

Конкурентни
финансови условия
на базата на
изградените
партньорства;
Намаляване на
риска;
Гарантирано
качество

Процесът
Вие заявявате
необходимост от
организиране на събитие

Ние приемаме заявката и
уточняваме заедно с вас
всички параметри, на
базата на които да се
изготви оферта

Ние комуникираме с всички
доставчици, които ще бъдат
включени в организацията и
логистичното осигуряване
на събитието

Изготвяме оферти, които
най-точно отговарят на
вашите изисквания, като при
необходимост се нанасят
корекции и се предоговарят
условията

След уточняване на всички
детайли, подписваме
споразумение за
събитието, в което се
уточняват всички
отговорности и срокове

На място, ние се грижим за
провеждането на събитието
и спазването на всички
договорени условия от
страна на всички отговорни
за изпълнението доставчици

Приключваме
мероприятието с
издаването на всички
необходими справки за
извършени услуги

При потвърждение от ваша
страна, издаваме фактури,
по които да се извършат
разплащанията

Обратна връзка от вас
Анализ и подобрения
Препоръки за други
клиенти

Кетъринг
компании

Техническо
оборудване

Аниматори,
гидове, DJ
Преводачи

Декорация

Транспорт

Маркетингови и
рекламни
агенции

Тиймбилдинг
компании

Ресторанти

Хотели и
конферентни
зали

Фотографи

ние

Други

Кетъринг

Фотографи

Транспорт
Хотели

Ресторанти
Аниматори
Украса

Тиймбилдинг
Преводачи

Селектирани оферти,
специално подготвени
за Вас от БГ-ТРИП

ВИЕ

Маркетинг

Защо да изберете нас?
 Вярваме, че добрите взаимоотношения и доверието са в основата на добрия
бизнес
 Честни и прозрачни условия, без дребен шрифт и скрити такси
 Не начисляваме такса за обслужване – нашият труд се възнаграждава чрез
отстъпките, които ползваме от страна на доставчиците
 Ясна комуникация, чрез която се спестява време и се оптимизира бюджета –
ние действаме от ваше име и консолидираме цялата информация от
различните доставчици, така че до вас да достигне най-важното и най-доброто

 Намаляваме риска при организиране на събития
 По време на събитието, осигуряваме актуална информация на всички
участници относно програмата на събитието
 Координатор на място по време на провеждането на събитието – гаранция за
качествено и точно изпълнение на договорените условия. Това дава
възможност на вас и вашите служители пълноценно да участвате в събитието,
без да се налага да се ангажирате с логистичните въпроси и възникнали
ситуации на място.

Благодарим Ви за вниманието!
За повече информация:
Адрес:

БГ-ТРИП
7-А, Кольо Фичето
4018, Пловдив, България

Email:

event@bg-trip.com

Website:

www.bg-trip.com

Телефон:

+359 886 801 727
+359 878 650 592

Skype:

bg-trip

Facebook: bg-trip

