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 Прецизно определени тематични зони 
за постигане на максимален резултат от участието!

 Професионална съпътстваща програма!
 Място за всеки участник в строително-инвестиционния процес!

1 0 -1 3 
М А Р Т
2 0 2 1



Изданието на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА показа 
положителното развитие и мащабността на сектора.
В цифри:
10 000 кв.м. площ 
212  директни изложители от България, Турция, Италия,Германия, Румъния.
450+   представени международни бранда 
7000+  професионални посетители: предприемачи, инвеститори, 
архитекти, инженери, строители, проектанти, дизайнери, преподаватели 
и представители на бизнеса от България и чужбина

20 -ото



ПРОФИЛ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ 
2020 ГОДИНА
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Глобалните предизвикателства могат да станат 
фактори за устойчив растеж на сектора, 
чрез разработване на набор от услуги за решаването 
на въпроси като: опазване на здравето 
и безопасността, енергийната ефективност, „зелено“ 
строителство, устойчивостта при бедствия, 
оползотворяване, рециклиране и повторната употреба,
проектирането „по мярка“ и  др.  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА РАЗКРИВАТ И НОВИ 
ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.



Всяка година АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 
показва иновации в много области, свързани 
със строителната индустрия, представени от водещи 
производители, дистрибутори, инвеститори. 
Много от технологиите вече са повече или по-малко установени 
на строителния пазар, като сега АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА 
СЕДМИЦА предлага уникална възможност да се представят 
директно и пред широка, целева професионална публика.
Новата концепция на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 
създава пространство за обмен на опит, предлагане на решения 
и технологии и успешни бизнес преговори.



Архитектурно-строителна седмица 2021 представя
материали, технологии и системи за жилищно, офис 
и търговско строителство, довършителни работи, 
предложения за модернизация и обновяване на старо 
строителство, Smart системи и иновативни решения. 

Наред с това, изложението е реална професионална 
платформа за бизнес срещи!
Мачмейкингът е ефективен начин да срещнете правилните
хора (нови клиенти, бизнес и производствени партньори) 
на правилното място (специализирано изложение 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА) и е уникална 
възможност за генериране на нови бизнес контакти и договори.

За постигане на по-висока ефективност и осигуряване 
на безопасна среда през 2021 г. изложението дава възможност 
на всеки участник за ползване на предварително определен 
график на срещите и заявяване на теми.



С все по-голямо внимание избираме средата, в която ежедневно 
да се движим, общуваме, работим и живеем! 
Качеството на строителството въздейства пряко върху 
качеството на живот на хората.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА показва
предложения на съвременната строителна 
индустрия, в прецизно определени зони по зали: 

ЗАЛА 1  - Вътрешни довършителни работи
Бои, мазилки и лакове, интериорни облицовъчни материали, 
естествен и технически камък, гранитогрес, мрамор, 
керамика, санитарно обзавеждане, системи за окачени тавани, 
стълби, парапети, декоративни решетки, интериорно осветление, 
подови настилки, ламинати, стенни и подови финиши, защитно 

З а ла



ЗАЛА 2 - Врати, прозорци, фасади и дървени къщи
Дограми, стъклопакети, профили, обков, врати, 
фасадни системи и материали, перголи, стъкло, 
дървени конструкции, сглобяеми къщи и павилиони

З а ла





ЗАЛА 3 - Груб строеж, външни довършителни дейности, вертикално 
планиране и ландшафт, индустриално строителство и оборудване, 
и строителна механизация
Покривни системи и строителни материали, строителна химия, 
добавки за бетони, пластификатори, тухли, керемиди, керамични 
блокове, крепежни елементи, дренажи, сухо строителство, 
технологии и строителство на басейни и сауни, термостати, 
термопомпи, озеленяване, поливни системи, парково и градинско 
осветление, съоръжения за игра и външни спортни съоръжения, 
решетки и капаци, огради, парапети, алейни настилки, изолационни 
системи и материали, фасадни и обемни скелета и стълби, 
средногабаритна техника, малогабаритна техника, подемна 
техника, машини и инструменти за строителството, кофражни 
системи

З а ла





Глобалните промени в икономическата и здравната среда предполагат 
все по-иновативни решения за сигурна и безопасна среда за хората, 
чрез повишаване сигурността на сградите! 

Смарт предложенията в областта на климатизацията, вентилацията, сградната 
автоматизация и системите за достъп стават от статегическо значение при избор 
както на офис пространства, така и при проектиране на жилището.

ЗАЛА 4 - ОВиК, сградна автоматизация и BIM технологии, софтуер и смарт решения
Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (ОВиК), BIM технологии, 
Smart системи и технологии, софтуер и хардуер за строителството, дигитални 
решения за сгради, системи „умен дом“, сградна автоматизация, системи за достъп, 
бариери, системи за паркинг, гаражни врати, системи за сигурност на дома и офиса, 
подемни съоръжения, асансьори, ескалатори, локални пречиствателни съоръжения 
за сгради, соларни технологии и съоръжения, пречиствателни съоръжения, 
ВиК системиЗ а ла





З а ла

Зала 5 – Архитектурни проекти, нови инвестиционни проекти, 
индустриално строителство и оборудване, интелигентни градове, 
професионални асоциации и институции, консултанти, институти, 
университети, професионално образование.

Стремежът към устойчиво развитие ни води до проектирането на 
„интелигентни градове“. Стратегическото управление на общности, 
градове и региони, с използването на съвременни технологии заедно 
със зелената инфраструктура, е с цел повишаване 
на качеството на живота на хората и дава отражение върху 
привлекателността на мястото за живот и бизнес 
и последващо увеличаване на икономическото ниво на това място. 

Концепцията за интелигентен град създава нов, специфичен B2B пазар 
на иновативни технологични решения и услуги за поддръжка, чиято 
целева група включва публична администрация и публични-частни 
партньорства в ролята на доставчици на различни обществени услуги 
за градовете.





УСПЕХЪТ, ЗА ДА Е ИСТИНСКИ, ТРЯБВА 
И ДА Е СПОДЕЛЕН! 

Партньори на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА



Следвайки логиката на развитие на сектора и обхвата на професионалните 
теми, които бяха повдигнати и разгледани на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА 
СЕДМИЦА 2020, очакваме силна съпътстваща програма и през 2021 г., 
която да породи важни за бранша професионални дебати 
за постигане на успешно и устойчиво развитие. 

Силните акценти на съпътстващата програма на 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА  показват високото ниво 
на подготовка и волята за развитие на бранша в модерна 
и технологична посока.





 
Строителният сектор в Европа осигурява 18 милиона работни места 
и допринася за 9 % от БВП на ЕС. Икономическата значимост на сектора 
и неговата ефективност може да влияе значително върху развитието 
на икономика като цяло.
Следвайки успешната си концепция, Архитектурно-строителна седмица 
ще продължи да разширява обхвата си, чрез който може да предложи реална 
професионална платформа за бизнес контакти, делови преговори и дискусии.



ОЧАКВАМЕ ВИ на 
10 – 13 МАРТ 2021
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