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• Дегустации на десерт МИЛКО от фирма УСЛАДА във верига магазини Kaufland в
София и в цяла България. Това е десертът, с производството, на който навлизаме в
нова ера на десертите в България. Плънката е млечна с различни натурални добавки –
ванилия, какао, кокос и маково семе, покрит е с ароматна какаова глазура. MILKO има
неповторим сладко-кисел вкус, на който и най-претенциозния любител на сладки неща
не може да устои.
• Раздаване на флаери и разлепяне на плакати за новооткрито казино в град Русе.
• Раздаване на флаери и разлепяне на плакати за новооткрито игрална зала в град
Русе.
• Промоция с игри на цигари Давидофф в различни столични заведения и нощни
клубове.
• Семплинг на цигари Давидофф в Клуб Night Flight.
• Откриване на нова винарна изба на Винпром Ямбол - промоутърки на Промоутърска
агенция S360 посрещаха ВИП гостите, поднасяха им вино и след откривамето ги
изпращаха с подаръци от избата.
• Промоция за Мол София –“ Алиса в страната на чудесата ” нашите промутърки бяха
облечени като феи от приказка и предлагаха различни промоции на клиентите на Мoл
София.
• Промоция за Мол София –“ Акция Банкер ” нашите промутъри бяха бяха в ролята на
банкери, а техните асистентки предлагаха различни промоции на клиентите от
Мол София
.
• Промоция за Мол София –“ Първи учебен ден ” нашите промоутърки бяха облечени
в униформи на ученици и предлагаха различни промоции на родители и ученици клиентите на
Мол София.
• Промоция на Хенкел - демонстрация на лепила на Хенкел в различни магазини за
строителни материали в София, Варна, Бургас. След демонстрацията се проведе
викторина, а правилно отговорилите клиенти печелят подарък от Хенкел.
• Промоция на фирма Ренцел
- раздаване на каталози и флаери "Пловдивски панаир" цял ден
- раздаване на каталози и флаери половин ден - Изложение Стройко
- цял ден, Конференция, раздаване и приготвяне на каталози и да красят щанда ни
- раздаване на каталози и флаери половин ден - Изложение - Интер Фууд и Дринк.
• Промоция на летните слънцезащитни продукти на Биодерма в големите паркове в
София - в голяма шатра, разположена всяка седмица в различен парк в София, нашите
хостеси предлагаха на посетителите да тестват новите слънцезащитни продукти на
Биодерна, а за децата им имаше уроци по “Слънце“ и кът обособен за техните игри и
забавление.
•
Дегустация на вкусните млечни продукти от 100% краве мляко на
“Хаджийски и Фамилия”
във верига магазини Фантастико-София.
• Дегустация на местни колбаси “Мусан” в различни супермаркети в София.
• Откриване на нов магазин Билла на Бул. Ломско шосе-нашите промоутъри раздаваха
рекламни материал / брушури, балони и пликове Билла / на постителите и с мегафон ги
подканваха да посетят новооткритият магазин.
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• Промоция на нов тютюн Дръм в различни магазини за алкохол и цигари в София,
Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Русе, Велико
Търново и Стара Загора. Нашите промоутърки обясняват на клиентите механизамът на
промоцията и ги подканват да участват в нея.
• Автоизложение в EXPO център, рекламна кампания на таблети PRESTIGIO
Нашите хостеси раздаваха рекламни материали на таблети PRESTIGIO и даваха
възможност посетителите да разгледат таблетите.
• Наети хостеси за магазин Peek and Cloppenburg в The Mall, които правеха клиентски
карти за отстъпки на всеки клиент на магазина, те
могат да се ползват през пролетните и есенните намаления.
• Нощни промоции на цигари Давидофф SHAPE в различни нощни заведения в
София-нашите промоутъри предлагаха на клиентите да
опитат новите цигати на Давидофф и ако им харесат, те имаха възможност, чрез игра
да спечелят кутия цигари Давидофф SHAPE.
• От маркетинг отделът на THE MALL, бяха наети наши хостеси и промоутъри, които да
раздават рекламни материали на клиентите на мола
и да ги подканват да участват в различни игри организирани от маркетинг отделът на
THE MALL съвместно с магазините от мола.
• Популяризиране на сайтът Kremovete.com, нашите промоутърки раздаваха флаери
на три централни места в София.
• Дегустация на 4 вида сладоледи Jimmy’s в различни магазини Фантастико-София.
Клиентите опитваха сладоледи
ZIG-ZAG и
получаваха информация за различните видове и промоциите в цените, ако имаше
такива.
• Дегустация на ядки Нутисал в Карфур и Фантастико в София, Пловдив, Варна,
Бургас и Русе.
• Промоция на рутери Линксис във всички магазини на Техномаркет и Технополис в
София.
• Радаване на флаери за нова дискотека в София „Некст клъб” и разпространение на
плакати в Студентски град и кв. Младост 1-4.
• Хостеси в магазини „Пиик анд Клопенбърг”
• Дегустация на пикантен и овчи кашкавал „Хаджийски и Фамилия” в магазини
Фантастико в София / преди Коледа /.
• Промоция на цигари Давидофф в магазини МЕТРО, Карфур, Фантастико,
бензиностанции Шелл в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Стара
Загора, Плевен, Благоевград.
• Дневни и нощни промоции на Давидофф;
• Промоции на нова игра от Макрософт с една промоутър, показващ играта на
студенти в различни филиали на Софийския университет;
• Раздаване на флаери за ипотечни кредити на Сосиете Женерал Експресбанк;
• Отваряне на магазин Билла на Централна гара. Промоутърите раздават лист с
промоциите за седмицата, торби Билла и балони;
• Раздавена на балони и карти за отстъпки на деца за първи юни в The Mall на магазин
Peek & Cloppenburg 1;
• Промоутър и игра с подаръци в The Mall - магазин Селио-мъжка мода
• Промоции на цигари Давидофф във София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе -
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промоцията се провежда в магазини Фантастико, в магазини за алкохол и цигари,
бензиностанции OMV, Shell, Carrefour.
• Промоции в магазини за алкохол и цигари на тютюн за пълнене на цигари Golden Gate
и за свиване на цигари Golden Virginia-София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико
Търново, Кюстендил.
• Откриване на магазин Билла в град Петрич - раздаване на балони, пликове на Билла и
лист с промоциите за седмицата.
• Пресконференция на Sony Vaio- представяне на три нови модела лаптопи, 2 хостеси
посрещат посетителите, държат лаптопите по време на презентацията, след
презентацията изпращат посетителите и им подаряват рекламни материали на Sony.
• Дегустация на италиански кроасани Bauli - дегустация в софийски супермаркети на
пълнозърнести кроасани с млечен крем.
• Дегустация на краве сирене „ Хаджийски и фамилия ” във магазини Фантастико в
София.
• Откриване на два нови магазина Билла в Пловдив.
• Откриване на нов магазин Билла в Стара Загора.
• Откриване на нов магазин Билла в София.
• Семплинг Davidoff - Playmate 2010
• Семплинг Davidoff - Жена на Годината
• Семплинг Davidoff на ревю на Севън Секъндс в клуб Версай.
• Нощни промоции на Davidoff петък и събота в в известни столични
заведения-пицарии, сладоледени къщи, барове, пиано барове, фолк заведения размяна на кутии и игри.
• Дневни промоции на Davidoff в София, Пловдив, Варна, Бургас в малки магазини за
алкохол и цигари, Фантастика, ОМВ, Шелл, Инмедио, Лукойл.
• Хостеси раздаващи подаръци в събота вечер в боулинг центъра в Младост 3.
• Дегустации на колбаси на месокомбинат Асеновград
• IT конференция в парк хотел "Витоша" ;
• Раздаване на флаери на "Юнион Ивкони" в Добрич и Казанлък
• Откриване на 5 нови магазина БИЛА в София и Велико Търново.
• Изложение "Бебемания" - семплинг на "Силан" и "Персил" / HENKEL
• Дегустации на салати БИОВИТ
• WEBIT EXPO - посрещане на гостите и събиране на отпадъци от името на ACT
Responsible - световна неправителствена организация за решаване на глобални
проблеми.
• Семплинг на нова енергийна напитка на DEVIN - "Start" на мотокрос състезание в
Севлиево.
• Презентация с аниматори във вериги Карфур насочващи посетителите към
щандовете на канцеларски пособия BIC в София, Варна, Бургас и Пловдив
• Промоция Девин изворна в Борисовата градина в Коколандия в Деня на детето
• Промоция Девин фреш в Sky city, моден фестивал организиран от списание Graziq
• Промоции Девин фреш в цялата страна, във верига магазини Фантастико, Билла и
Пикадили, бензиностанции ОМV и Shell
• Промоция Девин на тенискортовете в Борисовата градина / раздаване на тениски,
шапки и минерална вода на финала на тенис турнира /
• Промоция на бисквити „ Кристал” от захарни заводи Кристал в магазини Метро в
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София, Пловдив, Варна и Бургас.
• Раздаване на флаери на езерото Ариана рекламиращи Деня на сърцето - Bayer.
• Промоция на езерото Ариана на 26.09. Деня на сърцето организирано от Bayer.
• Раздаване на флаери за навигации PRESTIGIO
• Откриване на нов магазин Apple ipod iphone в Serdika център
• Раздаване на флаери на Пловдивския панаир
• Откриване на нова Billa на Бул. „ Черни връх ”N 94.
• Раздаване на флаери в Baumax за Europal - италианска фирма за лепила за външна
изолация
• IT конференция в Шератон / Сиско експо /
• Раздаване на флаери на летище Варна
• Национално проучване на Силден - "Става ли българския мъж"
• Семплинг на DEVIN Fresh във вериги магазини
• Промоции на Davidoff в цялата страна
• Рекламна кампания APPLE - раздаване на листовки
• Промоции на цигари "R1" в цялата страна
• Дегустации на МЕКОМ (Силистра) в големите вериги магазини - 2009 г.
• Жена на годината - 2008, 2009 г. - семплинг Davidoff
• Откриване на Sofia Live Club - семплинг цигари Davidoff
• Годишни награди на Списание "ОК!" - 2009, 2010 г. - семплинг Davidoff
• Парти за първи брой на списание "Glamour" - семплинг Davidoff
• Playmate - 2008, 2009 г. - семплинг Davidoff
• Playcars - семплиране Davidoff
• Промоции на цигари WEST – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара
загора, В.Търново, Благоевград
• Промоции на цигари STYLE – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара
загора, В.Търново, Благоевград
• Промоции на цигари Davidoff – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара
загора, В.Търново, Благоевград
• Промоции на тютюн Golden Verginia – София и к.к Боровец
• Рекламна кампания WEST Open-air summer festival (HMSU)
• Рекламна кампания WEST - концерт на Roni Size - 2008г.
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