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За Бебемания : 
 

 БЕБЕМАНИЯ е специализирано изложение, организирано от 
Асоциацията на търговците на стоки за детето в България, за 
първи път през 2007 г.  

 Участници:  фирми, произвеждащи и/или дистрибутиращи 
стоки на българския и световния пазар 

 Обособени зони: Търговска и Изложбена  

 Тази година БЕБЕМАНИЯ се организра  с партньорството на 
Интер Експо Център 

  



Тук ще имате възможността да: 
 

 

 

 Се запознаете с новите тенденции на пазара 

 Се срещнете с настоящи и потенциални нови клиенти 

 Установите нови бизнес партньорства 

 Вземете участие в презентации, лекции и конкурси 

 Извършвате търговска дейност в специално обособена  зона за тази цел  

 



БЕБЕМАНИЯ ще представи: 

 

 Информация за бъдещи и настоящи родители 

 Игри за деца от 6 до 18 месеца 

 Игри за деца от 18 месеца до 3 години 

 Богата съпътстваща програма за деца и техните родители 

 Благотворителна дейност в подкрепа на Социалната кампания „Искам 
братче, искам сестриче!“ 



БЕБЕМАНИЯ ще представи: 

Традиционен конкурс на продукти в следните категории: 

1. В подкрепа на кърменето (всички продукти, свързани с кърменето-помпи, подплънки, 
компреси, предпазители, възглавници и др.) 

2. Аксесоари за хранене (шишета, биберони, съдове и др.) 

3. Детски храни (пюрета, адаптирани млека, сокове, води, каши и др.) 

4. Детска Козметика 

5. На вън (колички и аксесоари за колички) 

6. Бебешки и детски дрешки и обувки, изделия от текстил 

7. Безопасност (столове за кола, предпазители, бебефони и други обезопасителни артикули) 

8. Игри и играчки 

9. Мебели за деца 

  

 

 



ИЗЛОЖИТЕЛИ: 

         Участие в БЕБЕМАНИЯ  могат да вземат: 

 Юридически лица – търговци на стоки и услуги за деца 

 

       Изложителите  могат да участват в три основни категории: 

 Бебешки  и детски стоки и аксесоари 

 Детски играчки и образователни материали 

 Спортни, развлекателни  и образователни дейности 
 



ПОСЕТИТЕЛИ: 

49% 

36% 

14% 1% 

Бъдещи родители 

Родители с 1 дете 

Родители с 2 деца 

Родители с 3 и повече 
деца 



БЕБЕМАНИЯ през 2013 

 Две изложбени зали 

 820 кв.м изложбена площ 

 38 представени компании 

 



За контакти: 
 Организатор: Асоциация на търговците на стоки за детето в 

България 

 Лице за контакт: Гергана Пашева 

       Имейл: secretary@fairbebemania.com 

       Тел: 0878 22 04 41 

       Web: www.atsdb.org 

 Търговски партньор: Интер Експо Център 

 Лице за контакт: Ваня Савова – Project manager 

       Имейл: vsavova@iec.bg 

       Тел: 02 9655 272, 0882 02 80 70 

       Web: www.iec.bg 
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