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Пазар

Diana's Angels е водеща компания в България 
за предоставяне на специализирани услуги в 
сферата на декорацията за събития.  
В последните години събитийният сектор 
бележи отчетлив растеж. Заедно с това 
обаче се променят и целите и очакванията 
на клиентите към събитията, които те 
организират и посещават. Големите компании 
и организации все повече целят не просто да 
съберат и информират своята целева публика, а 
да бъдат запомнени с показването на завършен 
стил. Ето защо пазарният сегмент на ивент 
декорацията се разширява, макар и да остава 
свързан с други бизнеси в сектора като чистия 
мениджмънт на събитията или техническата 
поддръжка. В този контекст компаниите за 
декорация на събития станаха неизменна част 

Diana’s Angels e една от ос-
новните компании за декора-
ция на събития в България, 
притежаваща най-широката 
гама от елементи за аранжи-
ране и декорация. Фирмата е 
част от SEG – водеща компа-
ния в страната за услуги за 
събитийната индустрия. Едва 
на 4 години, Diana's Angels има 
сериозно портфолио от съ-
бития, които е осъществила 
– от бизнес промоции, които 
се превръщат в спектакли, до 
лични празненства, които се 
помнят дълго. За тези години 
компанията създаде свой раз-
познаваем почерк с креатив-
ност, стил и изисканост, кои-
то я направиха необходимата 
съставка за всяко събитие.

от организирането на всяко специално 
събитие, което иска да постигне 
по-специфични цели. Все повече 
организатори не само отделят 
бюджет за тази част от 
събитието си, но поставят 
специален фокус върху него. 
Заедно с използването на все 
повече технологии вече има и 
ясен тренд за вкарването на 
тематични линии, създаването 
на специфична атмосфера.

Постижения на марката 

Diana’s Angels успява да се наложи на пазара 
и да е силно разпознаваема в сектора, 
превръщайки се в „черешката на тортата“ 
за всяко специално събитие. Компанията 
създава мрежа от лоялни клиенти, които 
могат да разчитат на експертната преценка 
на екипите на фирмата. Иновативното 
мислене, желанието за непрекъснато развитие 
и надграждане на предлаганите услуги, 
изготвянето на цялостни решения за събития 
и коректността към клиента са причините 
за изграденото доверие към Diana’s Angels. 
Като част от групата на SEG компанията 
става последната брънка от веригата на One 
stop shop услугата, която успява да се наложи 
като изключително печеливша на пазара за 
събития в България, а отскоро и в Западна 
Европа. Тази One stop shop услуга цели да 
улесни клиентите в процеса на реализиране 
на едно събитие, предлагайки им техника под 
наем, сцени, декори, мебели, изграждане на 

концепция, 3D проект и финалния щрих 
– тематична ивент декорация, 

както и подсигуряване на екипи за 
всички звена – при това всичко 
от едно място. Групата на 
SEG е една от малкото фирми 
в Европа, която предлага 
подобно цялостно решение за 
събития, обединявайки всички 

услуги от един доставчик, без 
да бъде посредник в реализацията 

им. За период от 5 години Diana’s 
Angels реализира над 2000 събития – от 

корпоративни галавечери и коктейли, през 
представяния на нови продукти до частни 
събития – сватби и годишнини. За целия 
досегашен период фирмата спечели над 120 
лоялни клиента, които водят със и след себе си 
нови възможности за развитие и представяне 
пред широк кръг от компании в различни 
браншове. Само 3 години след стартирането на 
Diana’s Angels едни от най-големите и известни 
международни марки с представителство в 
страната се довериха на експертизата на 
екипа и му повериха както корпоративните 
си събития, така и представяния на пазара 
на нови продукти, събития, които по мащаб и 
бюджет са рядкост за ивент индустрията в 
България. Diana’s Angels налага тенденциите 
на пазара с изключителния продукт, който 
предлага, вглеждайки се в детайла и 
предоставяйки едно крайно решение, зад което 
стои екип от професионалисти и оборудване, 
което по вид и количество няма аналог в 
България. 

Знаете ли, че...

• Името на фирмата идва от събитие, 

на което екипът трябва да пресъздаде 

обстановката в рая, а хората са толкова 

впечатлени, че дълго не си тръгват. 

• Фирмата разполага с н
ад 15 000 

елемента за декорация. 
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Знаете ли, че...

• „Ангелите на Диана“ принадлежат на 

реално съществуващо лице – управителя 

на фирмата Диана Иванова. 

•  По-голямата част от „ангелите“ са 

мъже. 

•  Първите клиенти на Diana's Angels из-

вън България са MasterCard 

и Faber Castell.

Промоция

От създаването си Diana’s Angels се 
стреми към изграждане на бранд, ползващ 
ресурси, които са щадящи и опазващи 
околната среда. Декорациите, направени 
за едно събитие, се произвеждат по начин, 
който позволява многократна употреба и 
лесно рециклиране след амортизацията на 
материалите. Фирмата следи за постоянно 
подобряване на мерките за съхранение на 
ресурсите и опазване на околната среда във 
всичко, което прави.

Ценности на марката 

Две са думите, с които най-добре може 
да се опише Diana's Angels – красота и 
неповторимост. Това са и двете основни 
причини, поради които клиентите се 
доверяват на компанията. В България, както 
и в цяла Европа, всекидневно има милиони 

събития. В отделни сектори има 
хора, които организират и 

присъстват на множество 
конференции, конгреси 
и представяния всяка 
година и са претръпнали 
към технологични и 
цветови революции. 
Единственото, което 

може да впечатли 
много хора, за да 

запомнят едно събитие, е 
положителното чувство, което 

то оставя. Именно създаването 
на положителни емоции от едно събитие е 
работата на Diana's Angels. Постигането им 
е плод на специфична настройка и ценности 
на компанията – вяра в хората и екипа, 
смелостта да бъде различна, внимание към 
нуждите на клиента, никакви компромиси 
със стила и естетиката. 

DIANA'S ANGELS

История

2014  
Diana’s Angels е регистрирана и създадена 
като фирма. 

2015  
Официално Diana’s Angels стартира дейност-
та си като самостоятелен бранд, премиум 
марка за декорация на събития и простран-
ства. Фирмата стъпва на пазара с „Дни на 
отворени врати“, където представя над 200 
вида текстил, декорация за събития – част-
ни и корпоративни, флорални декори, над 50 
тематични сета, повече от 60 вида различ-
ни цветя, доставени от 3 континента, ръч-
на изработка артикули, донесени от Индия,  
Шри Ланка, Виетнам и Китай.

2016  
За по-малко от 1 календарна година фирмата 
създава цялостна концепция и предоставя 
оборудване и декорация за над 390 събития.

2017  
Diana’s Angels предоставя пълната гама 
от услуги за събития на bTV, Lidl, Германо- 
българската индустриално-търговска кама- 
ра, „Кока-Кола“, „Филип Морис“, „Астела“,  
„Амген“, „Бьоргингер“ и др. Произведени са над 
420 уникални декорации и сетове, тематично 
обвързани със събитията на клиентите.

2018  
Diana’s Angels работи по концепцията, изра-
ботката и декорирането на 519 събития. 
Фирмата участва в създаването, реализи-
рането и представянето на цялостната 
концепция за голямо тридневно събитие, с 
няколко различни тематични декора, които 
са специално изработени за него. В рамките 
на 3 дни се сменят 3 различни тематични 
декора, гостите на събитието всеки ден се 
потопяват в различна атмосфера. За изра-
ботката и подготовката на място за съби-
тието екипът на Diana’s Angels, участвал в 
подготовката, е 120 човека. 

2019  
Diana’s Angels инвестира в ново оборудване, 
текстил и декоративни елементи. До месец 
октомври фирмата е създала концепция и 
предоставила декорация и оборудване за 552 
събития.

Продуктът 

Diana's Angels e една от основните компании 
за декорация на събития в България. Тя 
предлага цялата поредица от стъпки в 
процеса на декорирането на едно събитие 
– от измислянето на концепцията, през 
превръщането й в проект, бюджетирането и 
изпълнението на живо. Тя има най-широката 
гама от елементи за аранжиране и декорация 
в България, което гарантира разнообразие 
и неповторимост. Фирмата е част от SEG 
– водеща компания в България за услуги за 
събитийната индустрия, и това й помага да 
постигне нещо изключително рядко – нейният 
продукт да е интегриран с всички останали 
части от събитието – техника, сценичен 
дизайн, осветление и т.н. Diana's Angels 
разполага с дизайнери, декоратори и флористи 
и има сериозна история от събития, които е 
осъществила – от бизнес промоции, които се 
превръщат в спектакли, до лични празненства, 
които се помнят дълго.

Съвременно развитие 

Diana’s Angels стартира през 2015 г.  
като премиум марка за декорация 
и събития. Още от самото начало 
фирмата предлага най-широките 
възможности за декорация – 
от аранжиране на вечери, през 
оформяне на тематични сетове до 
създаване на модерни инсталации. 
Още през 2015 г. дружеството направи 
демонстрация на над 50 тематични 
сета, в които бяха включени повече от 60 
различни вида цветя от 3 континента, над 
200 текстилни елемента за декорация. През 
годините компанията създава и реализира 
концепциите за представяния на продуктите 
на едни от най-големите дружества. Сред тях 
са представянето на IQOS, Световната купа 
по ски в Банско, баловете на КРИБ и Германо-
българската търговска камара. От 2017 г. 
Diana’s Angels работи и в чужбина, като прави 
събитията на компании като MasterCard и  
Faber Castell в Германия и Австрия. 
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