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ни технически екипи на „Конгрестехник“ 
стават част от международния обмен на 
специалисти и имат възможността да се 
смесят със световния политически елит. 
За професионалистите във фирмата няма 
далечна дестинация и няма неизпълнима 
задача – Виена, Лондон, Париж, Прага, Доха, 
Дубай, Египет са само малка част от гра-
довете и страните, в които екипите на 
компанията са били важно звено при органи-
зирането на големи международни форуми.

ПРОДУКТЪТ
„Конгрестехник“ е професионален доставчик 
на конферентна техника и сценични декори 
под наем за прояви от всякакво естество. 
Фирмата поддържа пълна гама от техни-
ческо оборудване и услуги за провеждане на 
всякакъв вид събития. Основните секции в 
каталога на фирмата са: дигитални систе-
ми за симултанен превод Bosch, дискусионни 
системи, озвучаване за прояви от 10 до 
5000 участници, проекционна техника – про-
ектори със сила от 2000 до 15 000 Анси 
лумена, всякакви видове и размери екрани, 
включително и плазмени, професионални ка-
мери и видеооператорски услуги, статично 
и интелигентно осветление, конферентен 
и сценичен дизайн, изработка на конструк-
ции, декори и елементи за конферентни 
събития, изложбени щандове, пресклубове, 
конферентни мебели и аксесоари. Освен 
стандартната конферентна техника, фир-
мата предлага и оригинални решения като 
компютърно оборудване на пресклубове, 
системи за контрол на достъпа, дизайн и 
изработка на индивидуални сценични проек-
ти и др. „Конгрестехник“ е и единствената 
фирма на този етап, която разполага със 
и отдава под наем системи за безжично 

VIP проявите на фирмата оставят дълбока 
следа след себе си – обикновено те се пом-
нят дълго и ако може да се говори за мода 
в конферентните събития, то проявите на 
„Конгрестехник“ са нейните диктатори. 
Всеизвестен факт е, че когато предстои 
международно събитие на световно ниво на 
територията на България, фирмата може 
да разчита на отличната разпознаваемост 
на марката и на пълното приложение на 
слогана „Всички пътища водят до „Кон-
грестехник”. В престижната колекция на 
фирмата влизат редица прояви, сред които: 
Тринадесета среща на президентите от 
Централна Европа, Среща на вътрешните 
министри от Залцбургския форум, Десе-
та международна среща на Централната 
европейска инициатива 2007, Южноевро-
пейски икономически форум – 2005, 2006, 
2007, Пресконференция на президентите 
Буш и Първанов в Археологическия музей, 
Среща на върха НАТО 2001, Ежегодна сре-
ща на бизнеса с правителството – 2006, 
2007, Ежегодна конференция на Euromoney 
Conferences в Дубровник, Хърватия – 2005, 
2006, 2007, Конференция на Интерпол 2007 

и стотици други.
„Конгрестехник“ е може би 
единствената българска фир-
ма, подсигуряваща престижни 
конференции извън територия-
та на страната – успешното 
сътрудничество с фирмата 
майка „Конгрестехник Авст-
рия“ приобщава компанията 
към редица прояви, между 
които ежегодният Световен 
икономически форум (WEF) 
в Давос и за Арабския свят. 
Всяка година квалифицира-

„Конгрестехник“ е най-голямата фирма в България, предлагаща конферентни услуги и техни-
ка под наем. За шестте години от създаването си фирмата успя да наложи европейските 
норми и стандарти на българска почва и да утвърди марката „Конгрестехник“ като конфе-
рентен доставчик № 1 в България.

ПАЗАР
Пазарът на услугите, свързани с техни-
ческо подсигуряване на събития и прояви, 
е тясно специализиран и много динамичен. 
Актуалните тенденции в технологиите се 
менят толкова бързо, колкото и новите ди-
зайнерски колекции на моделиерите. Почти 
всяка година основните производители на 
техника обновяват продуктовите си гами. 
Но само най-големите технически изпълни-
тели могат да си позволят да следят, да 
усвояват адекватно иновациите и да пред-
лагат професионално интегриране на тези 
решения на своите клиенти. Освен профе-
сионалисти, в бранша има и голям брой фир-
ми, извършващи тези високоспециализирани 
услуги на посредствено и аматьорско ниво.
„Конгрестехник“ спечелва доверието на 
клиентите си с високото качество на 
предлаганата техника, професионалната 
техническа поддръжка, както и с изключи-
телно ясната си ценова политика. Освен 
това „Конгрестехник“ налага за първи път 
на българския пазар успешната формула 
one stop shop – всичко от едно място. За 
краткото време на своето съществуване 
фирмата успя да затвори кръга и да пред-
ложи на клиентите си всичко необходимо за 
доброто техническо протичане на всякакъв 
тип мероприятия – озвучаване, преводна 
техника, проекция, осветление, компютри, 
гласуване, сценичен дизайн.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
„Конгрестехник“ е технически подизпълни-
тел на едни от най-значимите политически, 
обществени и корпоративни събития в Бъл-
гария през последните шест години.

гласуване, както и приетите за стандарт 
в Европейската общност тройни кабини за 
симултанен превод. Фирмата разполага и 
с най-модерните цифрови компютризирани 
системи за симултанен превод Bosch Next 
Generation – бъдещето на конферентната 
техника през следващите 10 години.
Големите хотелиерски вериги у нас – „Хил-
тън“, „Радисън“, „Кемпински“ (Зографски, 
Гранд Арена и Ермитаж), „Принцес“ и „Хо-
лидей Ин“, както и многобройните хотели, 
разполагащи с конферентни зали, като 
„Новотел Пловдив“, „Тримонциум“, „Ривиера 
бийч“, Бизнес хотел „Варна“ и десетки дру-
ги, са дългогодишни партньори на фирмата, 
убедили се в предимството да разчитат на 
надежден конферентен доставчик в лицето 
на „Конгрестехник“.
Фирмата има свои екипи и поддържа скла-
дова база освен в седалището си в София, 
така и в Пловдив и Варна.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
„Конгрестехник“ непрекъснато утвърждава 
и развива марката си в сферата на специал-
ните събития. Инвестирането в най-модер-
но оборудване от световните технологич-
ни изложения, подборът на млад екип от 
инженери и специалисти, спазването на 
ясни правила във вътрешнокорпоративната 
структура и при връзка с клиентите са 
част от причините за устойчивия ръст на 
продажбите – с над 40% годишно за послед-
ните 4 години.
Дългосрочните планове на фирмата включ-
ват отварянето на нови офиси в страната 
в градовете Бургас, Банско и Русе, както и 
увеличаване на дейността на международ-
ния отдел с изпълнения на конферентни 
прояви на територията на цяла Европа и 
Близкия изток. Членството в CRN (Congress 
Rental Network) позволява на клиентите на 
„Конгрестехник“ да ползват услугите на 

фирмата без компромиси в качест-
вото и цената на всичките пет кон-
тинента. 
За голяма част от мениджърите, ор-
ганизиращи събития, е достатъчно да 
напишат един имейл с конкретното 
техническо задание до КТБГ, за да 
знаят, че нещата са в сигурни ръце 
и за тях ще се погрижат специалис-
тите на фирмата. „Конгрестехник“ се 
слави с разрешаването и изпълнение-
то на най-нестандартните и екстра-
вагантни технически хрумвания.

ПРОМОЦИЯ
„Конгрестехник“ е активен партньор на ре-
дица прояви с благородна кауза, между които 
кампаниите на Save the children, за борба с 
рака на гърдата и срещу трафика на хора. 
Фирмата е и един от първите членове на 
Българското бюро по делови и конгресен 

туризъм в България и фигурира сред осно-
вателите на Националния борд по туризъм. 
Членството є в Българския форум на бизнес 
лидерите (БФБЛ) е гаранция, че „Конгрес-
техник“ е фирма, спазваща Кодекса на етич-
ния бизнес у нас.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
„Конгрестехник“ е единствената българска 
компания, която може да подсигури конфе-
рентна техника и услуги, съобразени със 
строгите изисквания и критерии на Евро-
пейската комисия – професионални тройни 
кабини за превод. С помощта на фирмата 
конферентният организатор може да напра-
ви презентация в ново измерение – с една 
от най-модерните технологии в света: ши-
рока проекция (wide projection).
Силата на „Конгрестехник България“ се крие 
не само в качеството на предлаганата 
модерна конферентна техника, но и в до-
казания през годините професионализъм на 
екипа от експерти – инженери, дизайнери и 
консултанти. Конферентните специалисти 
са отлично обучени, винаги готови с най-под-
ходящото решение за всяко конкретно съби-
тие, така че всичко да функционира перфект-
но. Резултатът е индивидуализиране при 
моделирането на всяко събитие и достигане 
на така важното както за организаторите, 

така и за участниците чувство на удовлет-
вореност.
„Конгрестехник България“ е единствен и 
ексклузивен представител за България в 
Congress Rental Network – най-голямата мре-
жа от фирми в света, отдаващи професио-
нална конферентна техника под наем.

2005 2007
Новаторският екип на „Конгрес-
техник“ развива нов вид услуга 
за българския пазар – конферен-
тен сценичен дизайн. „Сет ди-
зайнът“, както е известен  
по света, внася красота и стил  
при подготовката на най-прес-
тижните корпоративни и поли-
тически събития у нас.

„Конгрестехник“ е безспо-
рен лидер по всички пока-
затели в своя сектор: 
най-голям оборот, най-го-
лям технически ресурс, 
най-голям технически екип, 
най-голям брой технически 
обезпечени прояви (средно 
1000 годишно).

20022001
„Конгрестехник“ 
стъпва на пазара в 
България с глобално 
нова за страната 
услуга: one stop 
shop – пълна гама 
конферентна тех-
ника и услуги от 
един доставчик. 

„Конгрестехник“ 
става пълнопра-
вен член на све-
товната верига 
за отдаване на 
конферентна 
техника под наем 
CRN (Congress 
Rental Network).

www.ktbg.bg

Факти, които не знаете за

KONGRESSTECHNIK

„Конгрестехник“ е единственият достав-
чик на конферентна техника в България, 
който всяка година публикува официален 
каталог с услуги и цени. Той е перфект-
ният помощник на всеки организатор  на 
специални събития в България, а някои 
мениджъри го определят като своя „дясна 
ръка”.

Фирмата се слави като иноватор на 
пазара – появи ли се нова технология 
или услуга в света на конферентната 
техника, „Конгрестехник“ пръв я внася 
и разработва за пазара в страната.

КТБГ успя бързо да надмине едноименния 
си партньор в Австрия, като през 2007 г. 
фирмата е вече 4 пъти по-голяма по пер-
сонал от майчината си компания.

„Конгрестехник“ държи рекорд в бран-
ша по най-голям брой технически съби-
тия, изпълнени в един ден едновремен-
но: 22 събития на 31 май 2007 – 14 в  
София, 6 в страната и 2 в чужбина.

Само за 
две години 
фирмата 
се нала-
га като 
основен 
играч в 
пазарната 
си ниша.

2003


