


ПРОФИЛ

• Направлението “Ревери България “ EVENTS е създадена 
изцяло в нуждата в обслужването на корпоративни клиенти.

• Reverie Bulgaria Events е с водеща позиция сред агенциите, 
специализирани в корпоративният туризъм за област Варна и  
региона

• Reverie Bulgaria Events e съставена от  професионален екип, 
с дълго годишен стаж именно в корпоративното обслужване

• Представител е на глобалната организация за глобални 
пътувания ITP.

• Мото то ни е “MEET, DINE  AND  RELAX”



УСЛУГИ:

• РЕГИСТРАЦИИ НА КОНГРЕСИ - Извършваме регистрации за 
всички конгреси в България и чужбина

• ОРАГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

• ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНИ СЪБИТИЯ И ФИРМЕНИ ПАРТИТА

• ТИЙМБИЛДИНГ

• БЯГСТВО СРЕД ПРИРОДАТА И ЗАБАВЛЕНИЯ НА ОТКРИТО

• СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ С ТЕМАТИЧНИ ПЪТУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

• ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

• ТРАНСФЕРИ  И ИЗДАВАНЕ НА ГРУПОВИ  САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ



СЪЗДАВАНЕ  И УПРАВЛЕНИЕ НА  ПРОГРАМИ ЗА БИЗНЕС 

ПЪТУВАНИЯ 

• Създаване на програми съобразени с индивидуалните 

изисквания на компанията

• Консултиране  при създаване на вътрешни  процедури 
за бизнес пътувания 

• Управление и контрол  на фирмени разходи



ОРГАНИЗИРАНЕ  НА КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ И:

• ОБУЧЕНИЯ, КОНГРЕСИ и СЕМИНАРИ

• ФИРМЕНИ ТЪРЖЕСТВА

• ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТИЙМБИЛДИНГ

• РАБОТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, 

КОИТО ИЗИСКВАТ ПЪТУВАНИЯ, НАЕМИ НА ЗАЛИ, 
ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ, РЕКЛАМА И ДР.



В РЕЗУЛТАТ НА ВСИЧКИТЕ НИ УСИЛИЯ  СЪЗДАВАМЕ  ТРАЙНИ  

ПРИЯТЕЛСТВА   И ОЩЕ  МНОГО  ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ,  КОИТО 

ОБОБЩАВАМЕ  ТАКА:



КАК РАБОТИМ ?

• Изпращаме минимум  по три оферти за хотелски резервации , 
трансфери/самолетни билети/ транспорт.Договорените цени за хотелски 
резервации са цени за туроператор. Разликата  в това ние да ви представим 
такива цени  се състои, че ние  имаме  договорени контингети за мероприятия. 
Цената, която вие ще договорите с хотела ще бъде винаги по-висока от нашата!

• Правим регистрации за конференции и конгреси без допълнителна такса

• Такса за регистрация  се изисква само в случаите, когато  не ви достига  персонал 
и се нуждаете от подкрепление

• Нашият ангажимент с вас е от самото плануване до щастливият край на вашето 
събитие

• Спестяваме време на всички ваши служители, които се ангажират с подготовката 
на събитието

• И не на последно място , винаги Ви държим в течение  и контролираме  бюджета 
ви



ЗАЩО НИЕ ?

• Защото създаваме трайни приятелства

• Защото  винаги има някакъв риск и непредвидени

ситуации , които ще остават наша  грижа , а ние
знаем  как се преодоляват.

• Защото с REVERIE BULGARIA EVENTS ВАШИЯТ ФОКУС  Е  

ЦЕЛТА НА ПЪТУВАНЕТО А НЕ  НЕГОВАТА ОРГАНЗАЦИЯ



НАШИТЕ  КЛИЕНТИ  СА :

• Местни и чуждестранни неправителствени организации

• Училища

• Общини

• Търговски дружества

• И всички  наши  лоялни клиенти, които ни се доверяват  при 
организацията на тяхното частно /семейно парти или 
честване на важен момент от техният живот.



С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС,

Екъпът на 

“Ревери България Евентс”

КОНТАКТИ

Гр. Варна, бул. Мария Луиза 33

Тел: 00 359 883 392 152

www.pomore.eu

info@pomore.eu


