
Най-голямото специализирано изложение 

в България за индустриални машини и 

технологии Mach Tech & Inno Tech Expo

13-16 септември 2022

Повече от 115  директни изложители от 

България, Чехия, Австрия, Турция, Италия, 

Германия, Китай, Румъния вече са 

заявили своето участие в Mach Tech & 

Inno Tech Expo. Изложението ще се 

проведе в четири изложбени зали на площ 

повече от 10 000 кв.м. 

Над 250 световни бранда в 

металообработването, индустриалната 

роботика и автоматизация, заваръчна 

техника, инструменти и 3D принтирането, 

ще представят нови технологии, машини и 

услуги. Сред изложителите са Trumpf, 

Mazak, Fanuc, Haas ,Karmet, Bodor, KUKA, 

Amada, Messer, Siemens и много други 

водещи брандове. С колективни участия 

се представят на австрийски и чешки 

фирми, както и български фирми 

производители.  

На 13 септември Интер Експо Център 

съвместно с Българска браншова камара 

– машиностроене организират 

Международна конференция по важни за 

сектора теми, една от които е 

„Идентифицирането на 7-те търсени 

умения за справянето с нови професии и 

задачи“  : - Интердисциплинарни умения; 

Компютърно мислене; Аналитични 

умения; Умения за проектиране на 

системи; Умения по киберсигурност; 

Творческо и предприемаческо лидерство; 

Меки умения. 

Участие ще вземат български и 

чуждестранни лектори, както и 

представител на най-голямата 

международна работодателска 

организация CEEMET представляваща 

интересите на фирмите от 

металообработващата, инженерната и 

технологичната промишленост

осигуряващи пряка и индиректна заетост

на 35 милиона души.

Bulgaria’s largest specialized exhibition of

industrial machinery and technology, Mach 

Tech & Inno Tech Expo, September 13-16,

2022

More than 115 direct exhibitors from 

Bulgaria, Czech Republic, Austria, Turkey, 

Italy, Germany, China, Romania have 

already registered for Mach Tech & Inno 

Tech Expo. The expo will take place in four 

exhibition halls on an area of more than 

10,000 m2. 

More than 250 global brands in 

metalworking, industrial robotics and 

automation, welding equipment, tools and 

3D printing will present new technology, 

machines and services. Exhibitors include 

Trumpf, Mazak, Fanuc, Haas, Karmet, 

Bodor, KUKA, Amada, Messer, Siemens and 

many more leading brands. Austrian and 

Czech companies, as well as Bulgarian 

manufacturing companies are represented

at collective stands.  

On September 13, Inter Expo Center in 

cooperation with Bulgarian Branch 

Chamber  Machine Building organize an 

International Conference on major topics 

for the sector such as "Identifying the 7 in-

demand skills for tackling new professions 

and tasks": interdisciplinary skills; 

computational thinking; analytical skills; 

system design skills; cybersecurity skills; 

creative and entrepreneurial leadership; 

soft skills.

Bulgarian and foreign speakers will take 

part, as well as a representative of the 

largest international employer organization 

CEEMET representing the interests of 

companies from the metalworking, 

engineering and technological industries 

providing direct and indirect employment to 

35 million people.

Inter Expo Center,Sofia July 21, 2022 

 

 



ИНТЕРФУД&ДРИНК, БУПЕК, МЕСОМАНИЯ, 

СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, САЛОН НА ВИНОТО 

5 -8 октомври 2022 г.

В изложбени зали от 1 до 5 ще се 

представят над 350+ водещи български и   

международни производители и търговци  

от САЩ, Италия, Франция, Германия, 

Австрия, Холандия, Турция, Румъния, 

Гърция и други държави. Предвиждат се 

колективни участия на компании от 

Италия, САЩ, Република Корея, Гърция и 

Полша.

Тази година ИНТЕРФУУД & ДРИНК 

представя: 

БУЛЕВАРД НА ВКУСОВЕТЕ е решен в 

традицията на характерната градска среда, 

където сърцето на града е централната 

пешеходна зона изпълнена с безкрайно 

разнообразие на вкусове, цветове и 

емоции. В рамките на 4 дни ценителите на 

добрия вкус ще могат да се запознаят с 

множество кулинарни изкушения, 

предложени от участниците в изложението: 

улична храна, екзотични и гурме продукти, 

шоколадови изненади, сладолед, подбрани 

кафета, коктейли и крафт напитки и др. 

изкушения съпроводени с наслада за слуха 

от изпълнения на улични музикантни и 

артисти.

Специални зони: Био Зона за 

сертифицирани продукти на биологичното 

земеделие и производство; Зона Шоколад; 

Зона Beverages & More – зона за 

безалкохолни напитки и безалкохолни 

вино, бира и други; Green Line посветена 

на продукти с компоненти от лечебни и 

ароматни растения; Остров на храни със 

защитено наименование за произход и със 

защитего георафско указание (PDO& PGI) и 

др.

Петият Международен шампионат по пица 

за Купата на България ще се проведе на 5 

и 6 октомври по време на изложения 

ИНТЕРФУД&ДРИНК, БУПЕК, МЕСОМАНИЯ, 

СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, САЛОН НА ВИНОТО. 

Категориите: Пица Класика,  Пица 

Наполетана, Пица Романа, Пица Креатива 

и Пица „Акробатика“- индивидуално. Ще 

присъстват пицари  от Италия, Франция, 

Испания, Полша, Румъния, Гърция, Англия, 

Македония, Германия и други държави. 

INTERFOOD & DRINK, BULPEC, 

MEATMANIA, MILK WORLD, WINE SALON 

October 5-8, 2022

More than 350+ leading Bulgarian and 

international producers and distributors 

from the U.S., Italy, France, Germany, 

Austria, the Netherlands, Turkey, Romania, 

Greece and more countries will showcase 

their products in exhibition halls 1 to 5. 

Collective stands of companies from Italy, 

the U.S., Republic of Korea, Greece and 

Poland are also envisaged. 

This year’s INTERFOOD & DRINK presents:

BOULEVARD OF TASTES is designed in the 

tradition of the typical urban environment:  

at the heart of the city sits the central 

pedestrian zone brimful of an endless variety 

of tastes, colors, emotions. Within 4 days, 

connoisseurs of fine taste will be able to get 

familiar with a multitude of culinary delights 

offered by exhibitors: street food, exotic and 

gourmet products, chocolate surprises, ice 

cream, selected coffees, cocktails and craft 

beverages and other delights accompanied 

by a feast for the ears: live performances of 

street musicians and artists.

Special Zones: Organic Zone for certified 

products of organic farming and production; 

Chocolate Zone; Beverages & More Zone 

offering soft drinks and non-alcoholic wine, 

beer, etc.; Green Line dedicated to products 

with components of medicinal and aromatic 

plants; Island of Protected Designation of 

Origin and Protected Geographical Indication 

(PDO & PGI) food products, etc.

The Fifth International Pizza Championship 

Bulgaria Cup will be held on October 5 and 6 

within the exhibitions INTERFOOD & DRINK, 

BULPEC, MEATMANIA, THE WORLD OF MILK, 

WINE SALON. The categories: Pizza 

Classica, Pizza Napoletana, Pizza Romana, 

Pizza Creativa and Pizza Acrobatica –

individually. Pizzaioli from Italy, France, 

Spain, Poland, Romania, Greece, England, 

North Macedonia, Germany, etc. will 

compete. 



На 7-ми октомври за втори път в България 

и само за пицари работещи в България 

ще се организират и калификации за 

Световното по пица, което ще се проведе  

в Парма през 2023. 

COPI’S 5-8 октомври единственото 

специализирано изложение в България за 

международно изложение за печатни и 

рекламни комуникации

Вече в четири дни, изложението дава 

възможност на професионалистите и 

широката публика с най-новите 

тенденции, технологии и възможности на 

рекламната и печатарската индустрии.

ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТ е думата, 

която най-точно описва развитието на 

бранша. COPIS разкрива безкрайните 

възможности на най-новите технологии, 

тенденции и материали в рекламните 

технологии, дигитален печат, софтуер за 

печат, светлинна реклама, печат върху 

текстил, тенденциите при графичния и 

пространствения дизайн, промоционални 

сувенири и подаръци, производство на 

рекламно-информационни елементи и 

визуални комуникации и т.н.

COPIS продължава да надграждa и 

съпътстващата програма, заедно с 

партньорите от ФЕСПА България, сп. 

Полиграфия, ПринтГайд.инфо и DIGI Pay.

БЕБЕМАНИЯ 21-23 октомври 2022

За шестнадесета поредна година

широката публика ще може да посети

най-голямото изложение за бебешки и 

детски стоки и услуги в България -

„Бебемания. Тази година участие ще

вземат фирми – национални

дистрибутори, които предстaвят над 150 

водещи световни и европейски марки, 

както и български производители 

доказали се в годините с високи

изисквания на продуктите за качество и 

безопасност.

За първи път на 20 и 21 октомври ще се 

проведе и специализиран Форум по 

актуални теми.

For the second time in Bulgaria and solely

for pizza makers working in Bulgaria, 

qualifications for the World Pizza 

Championship due in Parma n 2023 will be 

held on October 7. 

COPI'S October 5-8 Bulgaria’s single

specialized international exhibition of print 

and advertising communications

Now spanning four days, the exhibition 

provides professionals and the general 

public with insights into the latest trends, 

technology and capacity of the advertising 

and printing industries.

HIGH TECHNOLOGY is the phrase that 

accurately describes the development of 

the industry. COPI’S reveals the endless 

possibilities in advertising technology, 

digital printing, printing software, light 

advertising, textile printing, trends in 

graphic and spatial design, promotional 

souvenirs and gifts, production of 

advertising and information elements and 

visual communication, etc. 

COPI’S also continues to expand its side 

programme, together with partners from 

FESPA Bulgaria, Poligrafia magazine, 

PrintGuide.info and DIGI Pay.

BEBEMANIA 21-23 October 2022

For the sixteenth consecutive year the 

general public will be able to visit 

Bebemania, the largest exhibition of baby 

and children's goods and services in 

Bulgaria. This year's exhibitors include 

national distributors, representing over 150 

leading global and European brands, as 

well as Bulgarian producers that have 

demonstrated  their high quality and safety 

standards over the years.

For the first time, a specialized Forum on 

relevant issues on will be held on October

20-21.



ИНТЕР ДРОН ЕКСПО 20-23 октомври 

2022 Първото специализирано изложение 

на Балканите 

Първото специализирано изложение 

Интер Дрон Експо ще се проведе под 

патронажа на Президента на Република 

България Румен Радев. 

Изложението дава възможност на 

професионална и широка публика да се 

запознае с възможностите на Drone & Anti 

Drone и безпилотни системи за различни 

приложения. Ще се представят: 

производители, доставчици и вносители на 

дронове и безпилотни системи, 

специализирано оборудване свързано с 

отбрана и сигурност, както и индустриално 

и хоби направление в сектора на 

дастанционно управляемите системи, 

доставчици на компоненти, двигатели, 

сензори, компании за софтуер за дронове 

и безпилотни системи, обслужващи 

компании и компании предлагащи услуги 

базирани на използване на технологията, 

доставчици на GPS и геопространствени 

решения, институти, разработващи 

дронове и др. 

Освен изложбените площи ИНТЕР ДРОН 

ЕКСПО представя и различни състезателни 

и демонстрационни площи:

✓ Трасе за международно 

професионално състезание с БЛА –

клас 250

✓ Трасе за демонстрация и любителско 

състезание с Crawlers

✓ Трасе за „дрифтове“, на което се 

демонстрират дрифтове със 

специализирани за целта радио-

управляеми коли.

Inter Drone Expo, 20-23 October 2022

Тhe first specialized exhibition in the 

Balkans

The first specialized exhibition INTER 

DRONE EXPO will be held under the 

Patronage of The 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

RUMEN RADEV

INTER DRONE EXPO IS THE FIRST 

EXHIBITION IN THE BALKANS that provides 

the professional community as well as the 

general audience with the unique 

opportunity to get familiar with the various 

uses of Drone & Anti Drone and Unmanned 

Systems. 

Within four days the following will be 

presented: Manufacturers, suppliers and 

importers of drones and unmanned 

systems, specialized equipment related to 

defense and security, as well as industrial 

and hobby equipment in the remote 

controlled systems sector, suppliers of 

components, motors, sensors, etc., drone 

and unmanned systems software 

companies, service companies and 

companies offering services based on drone 

technology, GPS and geospatial solution 

providers, drone development and research 

institutes

In addition to the exhibition areas, INTER 

DRONE EXPO also presents various racing 

and demonstration areas:

✓ Track for international professional 

competition with UAV, class 250

✓ Track for demonstration and amateur 

competition with Crawlers

✓ Drift track, where drifts with specialized 

radio-controlled cars are demonstrated


