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VARNA BEAUTY SPACE 
          ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА КРАСОТА 

 
ВАРНА, 26 - 27 ОКТОМВРИ 2022 

ХОТЕЛ ГРАФИТ 

 

 
 
 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQ) 
 
Посетители 
 
 
1. Трябва ли да си купувам билет, за да посетя VARNA BEAUTY SPACE? 

Не е необходимо да купувате билет, ще получите индивидуална покана. 
Форумът е насочен към професионалисти от бюти бранша и е с вход свободен. Събитието изисква 
регистрация - на входа нашият екип ще Ви помоли да съобщите Вашето име, позиция и обект, който 
представлявате или да оставите своя визитка. 
 
Ако не сте професионалист в естетичната индустрия, но желаете да се зпознаете/закупите продукти 
също можете да посетите форума. Нашият екип ще Ви регистрира и насочи и ще Ви помоли да не 
пречите на професионалните разговори. 
 
 
2. Как да получа покана? 

VARNA BEAUTY SPACE разполага с актуална база данни на всички професионалисти от региона, 
благодарение на която Вие ще получите лично своята индивидуална покана. Ако, все пак, по някаква 
причина поканата не е достигнала до Вас, свържете се с нас без колебание на телефони 0887 480 
066, 0888 294 162. 

 
 

3. Трябва ли да нося получената покана? 

Не е задължително. Регистрацията на входа ще осигури Вашия достъп. 
 
 

4. Колко време е необходимо за посещение? 

За да разгледате пълноценно експозиционното пространство и да проведете ползотворни работни 
срещи, отделете си поне няколко часа.  

 
 

5. Какво се изисква, за да посетя презентационната програма? 

Презентационната програма също е със свободен вход. Но местата в залата са ограничени и за 
целта е най-добре да се запознаете предварително и запазите своето място за желаните от Вас 
дейности на телефони 0887 480 066, 0888 294 162. 
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6. Какво е работното време? 

26 октомври - 10.00 - 18.00 часа - изложение, презентации, демонстрации, уъркшоп дейности. 

27 октомври - 10.00 - 16.00 часа - изложение, презентации, демонстрации, уъркшоп дейности. 

 
7. Какви са възможностите за паркиране? 

Събитието се провежда в хотел Графит, в самия център на град Варна. Непосредствено до 
локацията се стига с многобройни транспортни връзки на обществения транспорт в града. Ако 
желаете да паркирате в близост, имайте предвид, че хотел Графит се намира в синя зона. Номерът 
е 13 52, а цената е 1 лв./час и максимална продължителност на престоя - 3 часа. Можете да 
използвате паркингите зад ФКЦ Варна, хотел Черно море или други по Ваша преценка.  
 
 
8. Мога ли да видя кои са фирмите и брандовете, които ще участват и презентационната 

програма? 

Презентационната програма ще бъде посочена в индивидуалната покана, която ще получите. 
Повече информация за предстоящото издание на VARNA BEAUTY SPACE може да следите на 
www.varna-bs.com, www.facebook.com/varnabs и www.instagram.com/varnabeautyspace/ 
 

 
Ако имате други въпроси, свържете се с нас без колебание! 
 
 
 
Координати: 
 
Пачуърк Агенция за комуникации 
Варна 9000, бул. Сливница 45, ет. 4 
тел.: 0888 294 162,  0887 480 066, 0882 850 388 
e-mail: office@patchwork-bg.com 
 
www.varna-bs.com 
www.patchwork-bg.com 
 
 
Лица за контакти: 
Тодор Сотиров, Нели Йорданова, Снежана Василева 
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