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ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ е изложение, което представя продукти, услуги, технологии и практики от всички сфери, свързани с 
човешкото здраве. 

Събитието цели да придаде стойност към информирания избор на всяка личност в стремежа да опази, поддържа и 
възстановява своето здраве, като по този начин се радва на пълноценен и щастлив живот!

През 2021 година ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ представя три ярки акцента - ПЛАНЕТА БЕБЕ, ПЛАНЕТА БИО и ПЛАНЕТА ДВИЖЕНИЕ!
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ПРОФИЛ

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ИНФОРМИРА за най-нови приложими постижения на 
медицината, реални възможности за лечение и превенция, методики за 
диагностика, иновативни технологични решения, свързани със здравето.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕЗЕНТИРА широк спектър както традиционни и 
утвърдени дейности в сферата на здравеопазването, така и модерни и 
алтернативни холистични терапии, духовни практики, физически, 
емоционални, ментални техники за личностно усъвършенстване.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ  ПОМАГА за изграждане на личностен ориентир в процесите 
на здравеопазване и формиране на здравна култура, създавайки възможност 
за директно общуване и изграждане на доверие между всички страни в 
сферата на здравето.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ РЕАЛИЗИРА концепцията за промоция на здравето, 
осигурявайки достъп до дейности и програми за постигане на здравна 
профилактика, здравна защита, здравно възпитание.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕДЛАГА експозиционни площи в съчетание с богата 
семинарна и демонстрационна програма, като по този начин се стреми да се 
превърне в полезно и значимо пространство за всички хора и организации, за 
които концепцията за здравословен начин на живот заема първостепенно 
значение.
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ИНФОРМИРА

ПРЕЗЕНТИРА

ПОМАГА

РЕАЛИЗИРА

ПРЕДЛАГА
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ИЗЛОЖИТЕЛИ

В изложение ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ  
могат да участват компании и 
организации от следните бран-
шове (както и от други непосо-
чени области, при условие, че 
имат отношение към сферата на 
здравеопазването и здраво-
словния начин на живот):
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ИЗЛОЖИТЕЛИ
Здравни и медицински 
центрове, болници, 
лаборатории

Специализирани 
кабинети и клиники

Продукти, процедури и
консултации за бебета, 
деца, майки и бащи

Алтернативна медицина - 
центрове, продукти, 
практики, хомеопатия

Здравословно хранене - 
нутрициология, диетология, 
диетика, хранителни режими

Биохрани, бионапитки, 
биопродукти, билки

Медицинско, спортно и 
релакс оборудване за 
домашна употреба

Здравно застраховане, 
здравен туризъм

Духовни практики за 
здраве и хармоничен 
начин на живот

Биокозметика и 
ароматерапия

Рехабилитационни, СПА и
спортни центрове 

Продукти и услуги за 
движение - екипировка,
колела, тротинетки, ролери

Хосписи и професионални 
грижи за възрастни хора

Хранителни  добавки, 
ОТС продукти, пробиотици 
и др.
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СТАТИСТИКА - 2019

Общ брой изложители и презентатори - 46

Общ брой проведени презентации

и демонстрации - 15

Общ брой направени безплатни 

тестове и консултации - 550

Изложители по области:

      - медицински центрове и лаборатории - 7

      - хранително добавки, ОТС продукти и

         здравословно хранене - 24

      - технологии, консумативи и здравни 

        услуги - 8

      - алтернативна медицина и практики - 7

ОБЩИ ДАННИ ИЗЛОЖИТЕЛИ ПО ОБЛАСТИ

550

15

46

24

7

8

7

ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И 
ДЕМОНСТРАЦИИ

БЕЗПЛАТНИ ТЕСТОВЕ И 
КОНСУЛТАЦИИ

ИЗЛОЖИТЕЛИ И 
ПРЕЗЕНТАТОРИ

АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА 
И ПРАКТИКИ

ТЕХНОЛОГИИ, КОНСУМАТИВИ 
И ЗДРАВНИ УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ
И ЛАБОРАТОРИИ
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ОТС ПРОДУКТИ 
И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
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ПОСЕТИТЕЛИ

Форумът е насочен към широка-
та аудитория, интересуваща се 
от възможности за здравосло-
вен живот, начини и форми за 
опазване и възстановяване на 
здравето. Той цели да задоволи 
потребностите от информира-
ност на хора в обширен възрас-
тов диапазон и с различен со-
циален статус и стил на живот, 
като условно могат да се обосо-
бят следните целеви групи:
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ПОСЕТИТЕЛИ

Хора, привърженици на 
здравословния начин на 
живот и информирания 
личен избор по 
отношение на здравето

Бременни жени и 
родители на малки деца

Хора, желаещи директен 
достъп до последни 
постижения, нови услуги и 
продукти, лични срещи с 
консултанти, експерти, 
производители, търговци

Хора със здравословни 
проблеми

Хора от третата възраст

Модерни и активни хора, 
желаещи да бъдат винаги 
информирани

Хора с наднормено тегло
и смущения в хранителния
режим

Хора с интерес към 
алтернативни методи за
поддържане на здравето
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ПРЕДИМСТВА

Форумът ще бъде активно презентиран и рекламиран чрез прецизно подбран комуникационен микс: 
                   - социални мрежи и Интернет, включително игри и конкурси; 
                - външна и радио реклама; 
                - специални презентации пред студенти, свързани с бранша и таргетни общности;
                - аудио и визуална реклама на територията на Delta Planet Mall;
                - други форми и комуникационни канали (BTL).

Събитието ще бъде притегателно за целивите аудитории с богата, атрактивна и стойностна програма: лекции и презентации от 
авторитетни специалисти,  привлекателни демонстрации , безплатни тестове и прегледи, игри и томболи за всички посетители.

Конкурентна цена, даваща възможност за ефективност при участие във форума.

Персонално отношение към всеки участник - изложител, с цел събитието да бъде максимално полезно и приятно преживяване.

Форумът ще се проведе в логистично достъпните и комфортни пространства на Delta Planet Mall (виж страница Локация).
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ЛОКАЦИЯ

Delta Planet Mall e нов търговски център с разгърната 
застроена площ от над 120 000 кв. м. и е изцяло подчинен на 
съвременната концепция за център с прецизно балансиран 
микс между магазини, развлечения и отдих.

Със своите уникални атракциони и иновативни зони, Delta 
Planet Mall  е един от най-притегателните центрове за жите-
лите на морската столица и региона.

Местоположението на Delta Planet Mall е стратегическо 
като удобството на близостта до основни транспортни артерии 
се съчетава с факта, че обектът се намира в район, характеризи-
ращ се с най-голяма концентрация на ново строителство в 
града.

Модерен, привлекателен и просторен, Delta Planet Mall ще 
гарантира на участниците във ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ отлични 
логиистични възможности, комфортни пространства и 
оптимални възможности за ефективна комуникация и 
престой.
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АКЦЕНТИ ОТ 2019 и 2020
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ЖЕЛЕЗЕН ИМУНИТЕТ ОТ 
ABO Pharma 
Презентатори: Анелия Царевска, Диана Корновска

14.00 : 15.00 часа

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ
10 - 11 октомври

ПРОГРАМА

10

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ
10 - 11 октомври

ПРОГРАМА

ПРЕНАТАЛНА И ПЕРИНАТАЛНА 

ПСИХОЛОГИЯ 
Презентатор: доц. Диана Димитрова, психолог

15.00 : 16.00 часа

10

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ
10 - 11 октомври

ПРОГРАМА

ИГЛОТЕРАПИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
в кабинет по алтернативна медицина 
Презентатори: Д-р Валери Шакола, Маруся Маринова

13.00 : 14.00 часа

11



НОВО ПРЕЗ 2021

TРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕДСТАВЯ ТРИ ЯРКИ АКЦЕНТА

ПЛАНЕТА ДВИЖЕНИЕ - най-новото от света на спортовете на открито и новите начини за движение - екипировка и 
оборудване за хайкинг, байкове и колелета, тротинетки и ролери, бордове и всичко свързано с алтернативно движение.

ПЛАНЕТА БЕБЕ - специален фокус върху продукти, услуги и новости, свързани с отглеждането на най-малките сред нас. 
Лекции и презентации за майки и бащи. Игри и забавления за всички!

ПЛАНЕТА БИО - продукти, технологии и иновации за здравословен и отговорен начин на живот!
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НОВО ПРЕЗ 2021

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
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За да бъде участието Ви във ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ по-ефективно и атрактивно, можете да се възползвате от следните специални предложения:

КОМБО УЧАСТИЕ

Участвайте съвместно с Ваши партньори и доставчици!
Например! Ако сте медицински център или аптечна/дрогерийна верига и имате стратегически партньори в доставките на 
медикаменти, уреди, оборудване или друго, организирайте Вашето участие с тяхната подкрепа.

Направете Вашето участие максимално атрактивно и ефективно, като представите Вашите услуги в партньоство с Вашите колеги 
и оптимизирате своите разходи.

На един щанд се допуска участие на до три фирми/марки - една водеща компания и две асоциирани.

БРАНД НА ФОКУС

Използвайте комуникационните канали и социалните мрежи на ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ за провеждане на маркетингови 
кампании до три месеца преди и по време на форума.

Готови сме за организиране и провеждане на съвместни игри, анкети и други, за популяризиране на Ваш бранд, 
конкретен продукт или дейността Ви като цяло.



НОВО ПРЕЗ 2021

КАМПАНИИ
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През 2021-ва година публиката на изложението ще бъде привлечена и зарадвана със следните кампании:

ЧАКАМ БЕБЕ!

Лекции, презентации  и игри, насочени специално към бъдещи родители!
Включвайки се в инициативите на ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ, бъдещите родители ще могат да получат полезна информация за предстоящите 
им нови роли, а също да заслужат специални подаръци за здраве и пълноценен живот на цялото семейство!

Ако предлагате продукти и услуги, които са подходящи за представяне в кампанията Чакам бебе и имате желание да се включите в нея, 
моля, свържете се с нас. От Вас ще очакваме да предоставите награди, подаръци и/или отстъпки.

ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ

За хората от златната възраст ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ  ще предложи възможности за пълноценно прекарано време и полезна 
информация, свързана с нови продукти и технологии, насочени именно към тях.

Те ще бъдат поканени на изложението посредством клубове и организации като събиието ще аносира специално 
лекциите и инициативите, които могат да бъдат посетени.

Ако предлагате продукти и услуги, които са подходящи за представяне в кампанията Златна възраст и имате желание 
да се включите в нея, моля, свържете се с нас. От Вас ще очакваме да предоставите награди, подаръци и/или отстъпки.



НОВО ПРЕЗ 2021

КАМПАНИИ
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През 2021-ва година публиката на изложението ще бъде привлечена и зарадвана със следните кампании:

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ 

През 2021-ва година ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ  за първи път обособява специална зона за представяне на средства за здравословна мобилност 
- от бебешки колички и хвърчила, през тротинетки и ролери, до велосипеди и други.

За всички, които свързват движението със здраве са предвидени състезателни игри и интерактивни дейности, а за добрата атмосфера 
на събитието ще се грижат със специални демонстрации спортни клубове, школи по танци, движенчески практики.

Ако предлагате продукти и услуги, които са подходящи за представяне в кампанията Движение за здраве и имате желание да се включите 
в нея, моля, свържете се с нас. От Вас ще очакваме да предоставите награди, подаръци и/или отстъпки.

ОБЛЕЧИ СЕ ЗДРАВОСЛОВНО

Децата и младежите от Варна са поканени да се включат в забавни и полезни инициативи, в които ще научат, споделят и 
показват как модата, облеклото и аксесоарите също могат да допринесат за здравословен начин на живот.

Ако предлагате продукти и услуги, които са подходящи за представяне в кампанията Облечи се здравословно и имате желание 
да се включите в нея, моля, свържете се с нас. От Вас ще очакваме да предоставите награди, подаръци и/или отстъпки.



УЧАСТВАЙТЕ! ЕТО ЗАЩО

За да убедите в лична комуникация, лице в лице, потреби-
телите във възможностите и потенциала на Вашите продукти, 
услуги и предложения.

За да намерите нови клиенти и партньори, за да формирате 
съмишленици, с които да  изградите доверие и трайни 
партньорства.

За да имате непосредствена обратна връзка за продуктите и 
услугите, които предлагате.

За да поддържате своя позитивен имидж и повишавате 
осведомеността на важни за Вас публики относно Вашата 
дейност и постижения.

За да получите пазарен ориентир в своята сфера на развитие и 
имате непосредствени впечатления от колегите в бранша.

За да постигнете ефективна комуникация и конкретни 
резултати.
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ПАЗАРЕН
ОРИЕНТИР

ПОЗИТИВЕН ИМИДЖ ОБРАТНА ВРЪЗКА

НОВИ КЛИЕНТИ
И ПАРТНЬОРИ

КОНКРЕТНИ
РЕЗУЛТАТИ

ЛИЧНА
КОМУНИКАЦИЯ

€
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ПОКАНИ И РАННО ЗАПИСВАНЕ

Кампанията за информиране, изпращане на покани и разясняване на условията за участие във форума ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ протича в периода юни - октомври.

Специални условия за ранно записване - до 16 август!

www.vselena-zdrave.com

Пачуърк Агенция за комуникации
9000 Варна, бул. Сливница 45, ет. 4
тел.: 052 616 332
тел.: 088 8294 162
office@patchwork-bg.com
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ОРГАНИЗАТОР
Пачуърк Агенция за комуникации работи в сферата на интегрираните маркетингови комуникации и е специализирана в мениджмънта на специални събития. 
Създаваме и реализираме и В2С експозиционни форуми, които развиват своя профил с всяко издание и се утвърждават като ефективни маркетингови инструменти.B2B 

 През 2021 г. в нашия календар са позиционирани следните събития:
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Х
E К С П О - 2 0 2 1

ОСТ
www.host-expo.com

11-13.05
2021

Златни пясъци
Слънчев бряг

11-13.05
2021

Златни пясъци
Слънчев бряг

16-17.10
2021

Варна

VARNA 

BEAUTY SPACE

29-30.10
2021

Варна

2021

www.hnt-bg.com

Х
E К С П О - 2 0 2 1

ОСТ
www.host-expo.com

9-11.11
2021
Пампорово
Банско

9-11.11
2021
Пампорово
Банско

ÇÈÌÀ 2021/2

www.hnt-bg.com

www.vselena-zdrave.com

www.varna-bs.com



ЗДРАВЕТО НЕ Е ВСИЧКО, НО БЕЗ ЗДРАВЕ ВСИЧКО Е НИЩО.
Артур Шопенхауер
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ВЕ АЛ РЕ ДН ЗА 


