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Знаете ли, че...

• За да се свържат всички 

системи на Sofia Event Center (SEC) 

в една цялостна мрежа са инста-

лирани над 8 км оптични и над 50 км 

стандартни кабели.

• При работа на системата за 360-гра-

дусова проекция в цялата зала се
 

включват едновременно 24 

мултимедийни проекто-

ра, управлявани от 

осем сървъра.

Знаете ли, че...

• Sofia Event Center (SEC) е най-

високотехнологичната локация за 

събития на Балканския полуостров.

• Системата от преградни стени на 

Sofia Event Center (SEC) е най-сложната 

конфигурация, изграждана от 

фирма „Дорма“ в тази 

част на Европа.

За краткия период от две години (от създава-
нето си през 2013 г.) Sofia Event Center показа 
как едно пространство може да бъде направено 
така, че да отговори на изискванията дори 
на най-взискателните клиенти и да се 
преобрази напълно спрямо типа и 
повода на събитието. Локацията 
се наложи като марка за ка-
чество основно чрез позитивния 
маркетинг „от уста на уста“ 
– доказателство за изградено 
доверие в клиентите.

Постижения на марката
В периода от откриването на 
залата през 2013 г. до днес SEC се 
превърна в мястото, където въображението 
и желанията на клиента се срещат и могат да 
намерят реализация без компромиси. Със своя-
та мултифункционалност, гъвкавост в пред-
лаганите решения, алтернативни и интересни 
нововъведения Sofia Event Center се налага 
все повече като водеща локация за събития 
– от вътрешни корпоративни мероприятия до 
ексклузивни прояви за широката публика. SEC 
създаде мрежа от лоялни клиенти и партньори, 
доверяващи се многократно на професионал-
ната компетентност и опита на екипите на 

центъра за цялостното изпълнение на 
замислените проекти. В списъка с 

клиенти са както едни от най-
големите фирми на българския 
пазар от разнородни браншове, 
така и международно признати 
компании, известни по целия 
свят. 

Иновациите, коректността към 
клиента и кратките срокове, в кои-

то се подготвят проекти и цялостни решения 
за реализиране на събития, са основните пред-
поставки за постоянно растящия интерес към 

Sofia Event Center.

Продуктът
Sofia Event Center (SEC) е мулти-
функционална зала, замислена и 
проектирана в продължение на 
година от водещи специалисти 
в областта на организиране 
и техническо изпълнение на 

събития.
SEC е подходящ за провеждане на 

всякакъв вид прояви – конференции, 
конгреси, галавечери и награждавания, 

церемонии, ревю спектакли, концерти, изло-
жения, презентации на нови продукти, сватби, 
политически форуми, ТВ формати и много други.
Какво е уникалното в концепцията на SEC? Със 
своята правилна форма и висок таван залата 
е подходяща за преобразуване във всякакъв 
формат. Капацитетът от 1400 седящи места и 
над 2000 правостоящи я прави една от най-го-
лемите локации за събития в София. 
Ефектното оползотворяване на пространство-
то е постигнато чрез наличните звукоизоли-
ращи преградни стени, с помощта на които се 
предоставят различни конфигурации на залата, 
съчетаващи хармонично концепциите за свет-
лина, простор и шумоизолация.
Едно от основните предимства на SEC е пълна-
та акустична изолация, която може би е един 
от най-важните аспекти в аудио изживяването 
и която засега няма аналог при никоя друга 
зала за събития в България.
Това, което прави SEC уникална и различна от 
всички други локации в страната, е повърх-
ността на вътрешните стени – изцяло бели 
и изчистени откъм орнаменти, те позволяват 
директна мултимедийна проекция върху тях. 
Sofia Event Center е мястото, където услугата 
„360-градусова мултимедийна проекция“ е тясно 
застъпена и активно използвана от клиентите 
заради уникалността на продукта сам по себе 
си и възможността от многократна смяна на 
атмосферата в залата благодарение на визуал-
ните ефекти.

Пазар
Бързите темпове на развитие на пазара за 
събития доведoха до изграждането на редица 
конферентни центрове, предлагащи различни 
конфигурации на зали и обслужващи разнообраз-
ни по тематика и изисквания събития. Нарас-
тващият интерес на потребителите и най-вече 
необходимостта от алтернативни решения и 
все по-нови предложения наложиха и практиката 
да се използват като места за различни прояви 
сгради и институции, предназначени основно 
за други цели: музеи, галерии, стадиони, фабри-
ки, заводи, подземни паркинги и др. Широката 
палитра от предложения създаде по-динамична 
и конкурентна среда на пазара, което е логич-
но свързано с повишаващите се изисквания на 
клиентите. Естественото развитие на пазарна-
та обстановка, завишените критерии на 
поръчителите на събития и нуждата 
от локация, обединяваща в себе си 
площ, мултифункционалност и ви-
сока технологичност и предлага-
ща пълния асортимент от услуги 
за всяка проява, породиха идеята 
за зала, отговаряща на дина-
мично развиващата се ситуация. 
Тази концепция бе реализирана с 
появата на Sofia Event Center.  

Sofia Event Center (SEC) е най-
новата и най-модерна локация 
за събития в София. Зад нея 
стои дългогодишният опит на 
екипа на Special Events Group 
(SEG) – най-голямата фирма 
за обслужване и изпълнение на 
корпоративни прояви и вся-
какъв вид специaлни събития 
в България, обединяваща под 
шапката си група от брандове 
като „Конгрестехник България“,
„Сценио“, „Диана Ейнджълс“. 
За по-малко от две години SEC 
се наложи като ексклузивна и 
предпочитана локация за бъл-
гарския бизнес, превръщайки 
се в най-високотехнологична-
та и мултифункционална зала 
за събития без еквивалент в 
страната.

www.secevents.bg 

Знаете ли, че...

• Екипите на SEC за броени часове 

могат да преобразят пространство-

то на залите в напълно различна среда. 

Рекордът е промяна на целия център в 

три различни варианта за по-малко от 

24 часа – от конференция в място за 

коктейл с експо зони и на-

края – в работна среда 

с 20 лаборатории.

Знаете ли, че...

• SEC е зелена локация. Абсолютно 

цялото осветление на центъра e 

диодно, което води до спад на консума-

цията на енергия няколко пъти.

• Най-голямата посещаемост на SEC 

досега е с н
ад 3000 гости 

по време на промоция 

на нов сезон на БГ 

сериал.

се с добрите практики в бранша, 
като за пример се взимат подобни 
центрове в Западна Европа и САЩ. 
Центърът периодично провежда 
обучения и трейнинги както на 
своите утвърдени екипи 
от експерти, така и на 
новопостъпили служи-
тели с цел надгражда-
не и затвърждаване 
на качествата на 
всеки член на екипа. 
Успоредно с изграж-
дането и поддържа-

нето на висококвалифициран екип,      
Sofia Event Center е насочен и към 
постоянна актуализация на предла-
ганите услуги – технически, дизай-
нерски, сценични. Основна част от 
инвестициите са насочени именно 
към технологичните новости, инова-
тивните сценични дизайни и услуги, 
предлагани по света. Устойчивият 
ръст на продажбите се дължи и на 
периодично актуализираните услуги 
и нововъведения – предимство, в 
което SEC държи челни позиции на 
пазара.

Промоция
Sofia Event Center прегръща каузите, които 
помагат на деца от домове и в неравностойно 

положение, и 
периодично 
отваря врати-
те си, за да 
подкрепи всяка 
идея, водеща 
до по-добро бъ-
деще за тези 
деца. 
Три поредни 
години SEC 
е домакин на 
благотвори-
телното съ-

битие, провеждано от фондация 
„За Нашите Деца“ – „Вечер на 
добродетелите“. То има за цел 
да набере средства, с които 
да се насърчи пълноценното 
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Sofia Event Center отваря врати на пазара 
на събитийната индустрия в България.

Sofia Event Center се налага като марка за качество 
и желано място за провеждане на събития.

SEC се превръща в лидер на пазара и става домакин на най-големите 
прояви, организирани в България, както от български фирми, така и от 
всепризнати чуждестранни компании.

Центърът е изцяло оборудван съобразно 
най-новите тенденции в аудио визуалната, 
проекционната и осветителната техника, а 
предлаганите технологични услуги периодично 
се надграждат, за да са в крак с постоянно 
обновяващия се пазар.
Базовата инфраструктура е замислена да 
работи с технологии от идните години, разчи-
тайки на оптично окабеляване с обща дължина 
от над 8 км.
Освен технологични новости и висококачест-
вено оборудване залата предлага на своите 
клиенти и посетители сценичен дизайн, декори, 
декорация, богат асортимент мебели – от 
офис оборудване до луксозни lounge зони, из-
граждане на индивидуални щандове с високока-
чествени материали.
SEC е единствената локация, която предлага 
над 100 вида услуги за събития без аналог до 
момента в Бълга-
рия, включително и 
качване на автомо-
били на територия-
та си чрез специал-
но проектирана за 
целта платформа.

Съвременно 

развитие
Основна цел на еки-
пите на Sofia Event 
Center е поддържане 
на високо ниво на 
услуги и обслужване, стандартизи-
рано по европейските изисквания 
за качество и съизмеримо с услу-
гите на петзвездните локации, 
но също така съревноваващо 

развитие на деца в ранна възраст в България.
Sofia Event Center е домакин и на Коледното 
парти на децата от дома в с. Доганово.
Социалните каузи не са единствената сфера, 

към която SEC е насочил внимание и 
усилия. Центърът подкрепя активно 

и благотворителни кампании на 
партньори, ориентирани както 
към масовата публика, така и 
към строго профилиран кръг 
от потребители. 
SEC e партньор на основните 
медийни групи в страната, 

както и на редица големи фирми 
в разнородни браншове.

Ценности на марката
Пътят, по който е поел SEC, е поддържане 
на високи стандарти в предлаганите услуги, 
петзвездно ниво на обслужване и осигуряване 
на техническо оборудване от световна класа.
Силата, която стои зад SEC, е дългого-
дишният опит на хората в бранша, създа-
ли продукта Special Events Group. Името                
на Special Events Group и профилираните 
специалисти по звена, които са неизменна 
част от екипа, поставят стабилни основи за 
дългосрочно налагане на SEC като партньор, 
на когото може да се разчита безрезервно. 
За SEC са равнопоставени по важност от-
ношението към клиента, подсигуряването на 
висококачествени услуги, изпипването на всеки 
отделен детайл от събитието и поддържането 
на екип от професионалисти.
На всяко събитие се гледа като на уникален 
продукт, който трябва да има своя собствена 
идентичност. 
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