
 ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

Моля, маркирайте един от дните, в който желаете да участвате и изпратете на имейл: sy@htif.eu. С попълването 
на формата декларирате, че сте съгласен(на) да бъдете включен(а) в платформата за предварителни контакти. 

ДЕН ПРОГРАМА 

13 април 

9:15 – 13:45 ч. 

• Express Talks – презентации на проекти и казуси в хорека проектирането
• Speed-matching: сесия за бързи срещи.
• Инвестиции в хотели и ресторанти в България: къде са възможностите?
• Хотелската стая на бъдещето: какви удобства и функции да очакват гостите?

14 април 

9:15 – 13:45 ч. 

• Express Talks – презентации на проекти и казуси в хорека проектирането
• Speed-matching: сесия за бързи срещи
• Нови тенденции и изисквания към дизайна: как да (пре)позиционираме

успешно ресторанта, бара, кафенето и клуба?
• Бумът в спа и уелнес туризма: краткотрайна мода или устойчива тенденция?

15 Април 

9:15 – 13:45 ч. 

• Express Talks – презентации на проекти и казуси в хорека проектирането
• Speed-matching: сесия за бързи срещи
• Новото лице на хотелското лоби: споделено работно пространство, зона с

магазини или нещо друго?
• Новите технологии в хотела и ресторанта: как те ще променят преживяването

на гостите?

16 Април 

9:15 – 13:45 ч. 

• Express Talks – презентации на проекти и казуси в хорека проектирането
• Speed-matching: сесия за бързи срещи
• F&B тенденции: как да проектираме хотелския ресторант, така че да разширим

кръга от клиенти?
• Модерният хотел: какви са тенденциите и кои са предизвикателствата при

проектирането и дизайна?

Данни на участника 

Име и фамилия на участника ______________________________________Длъжност:_________________ 

Фирма (хотел, студио)_________________________________________Телефон(и) ____________________ 

Email ____________________________________________Уебсайт __________________________________ 

Условия на регистрация: Физическото участие на HORECA Design & Architecture Breakfasts е безплатно, но 
ограничено, заради противоепидемичните мерки, така че побързайте да резервирате Вашето място.   

Можете да изберете да присъствате физически в един от дните, като с тази регистрация автоматично ще 
получите достъп до live streaming на цялото събитие, както и видеозапис, след края му.  
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