
Business Meets Digital

Запознайте се с годишната ни програма и 

карта на дигиталните събития в България

#innovation         #digital         #networking         #investments

Events organizer & Investor

2020 #burgas #sofia #varna #plovdiv



В НАЧАЛОТО БЕ .... ЕДНА МЕЧТА!

Здравейте, приятели!

Казвам се Любомир Атанасов и днес ще ви разкажа за една мечта, която се превърна в идея,
а след това в план. Целеустремено и последователно ние пишем ИСТОРИЯТА на #Digital в
България.

Digital4 е организация, която основахме в края на 2019 г., водени от мисията да развиваме
активно дигиталния бранш в България. Тя обединява мрежата от събития Digital4, които се
провеждат в различни градове в страната. Тяхната цел е да споделят експертни знания, да
подпомага на дигиталната трансформация в България, както и да помагат на бизнесите да
растат и да носят стойност на общността.

Началото на тази инициатива поставихме още през 2016г., с първото издание на
Digital4Plovdiv. През 2017г. доразвихме концепцията, поканихме над 40 водещи лектори от
цялата страната и събрахме повече от 300 участници, които получиха нови знания и
възможности да изградят ценни контакти.

Продължихме традицията и Digital4Plovdiv се утвърди като един от значимите експертни
форуми, посветен на новостите в дигиталния свят - не само в Пловдив, но и в национален
мащаб. През 2018г. проведохме 5 конференции, в които представихме дигиталните решения и
стратегии за различни сектори - B2B, ритейл, хотелиерство и др.



ИСТОРИЯТА НИ ДОТУК

2016

2017

2018

2020

1 събитие

50 участници

10 лектори

1 събитие

380 участници

32 лектори

5 събития

1374 участници

236 лектори

9 събития

2250 участнци

370 лектори

2019

4 събития
През 2019 г. направихме още една голяма крачка - заедно с нашите
партньори стартирахме Digital4Varna и в морската столица се проведоха
две големи конференции. В Пловдив организирахме мащабен дигитален
форум - Bulgarian Digital Week – 6 дни, над 200 лектори, 13 тематични
конференции. Благодарение на нашите инвеститори, успяхме да осигурим
безплатен вход за всички посетители.

Годишната конференция за онлайн маркетинг и търговия Digital4Plovdiv се
проведе през ноември и беше най-успешното издание до момента с 550
участници. По време на събитието връчихме наградите на победителите
в първото издание на Конкурса за млади дигитални маркетолози на
България - “Digital Stars”.

Нашата амбиция е да поставим все повече градове и събития на
дигиталната карта на България.

Ако Вие се припознавате в каузата и искате да сте активна част от нашата
общност от дигитални ентусиасти, станете наш партньор!

digital4bulgaria.com



Ценности. Мисия. Визия.

Инвестирайте в #digital

Digital4 е фондация, чиято мисия е популяризирането на дигиталните технологии и
развитието на дигиталния бранш в България. Мрежата от събития Digital4 събират
заедно водещи специалисти, предприемачи и дигитални ентусиасти, създавайки нови
бизнес възможности и подходяща среда за обмяна на ценни знания, опит и идеи.

КАКВО СЕ СТРЕМИМ ДА ПОСТИГНЕМ?

КОИ СМЕ НИЕ?

Визията на Digital4Bulgaria е да бъде водещата организация в развитието на
дигиталния бранш в България, създавайки добавена стойност за общността и
помагайки за дигиталната трансформация на бизнеса.

В КАКВО ВЯРВАМЕ?

• Innovation • Sharing knowledge & Ideas • Community/Partnership
• Entrepreneurial spirit • Success • Business transformation
• Professionalism (high standards) • Motivation, Inspiration, Enthusiasm
• Business Networking

digital4bulgaria.com



СТАТИСТИКА
Участници: 4054

Лектори: 436

Теми: 368

Събития: 16

През 2019-та година оргарнизирахме:
9 събития с 2250 участници, 370 лектори и 170 теми в сферата на 
дигиталните технологии

✓ HR Summit & Career Fair Plovdiv 2019
✓ Neuromarketing & Customer Experience Conference 2019
✓ Инвестиционен Форум Пловдив 2019
✓ Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-

ъп компании
✓ Digital4Varna: SEO & Content Marketing Varna 2019 (1 & 2)
✓ Bulgarian Digital Week 2019
✓ Digital4Varna: Before Black Friday
✓ Digital Stars 2019: Конкурс за най-добри млади дигитални

маркетолози на България
✓ Digital4Plovdiv: Годишана конфернеция за онлайн маркетинг и

търговия



През 2020-та година ще може да бъдете част от програмата на 4 digital събития 

18 юли 2020г.

24 октомври 2020г.

24-25 септември 2020г.

14 ноември 2020г.

18 юли 2020г. – Бургас / www.Digital4Burgas.com

D4B: Успешнa онлайн търговия през 2020г.

24-25 септември 2020 г. Пловдив / ww.Digital4Plovdiv.com

D4P: Годишна конференция за онлайн маркетинг и търговия

24 октомври 2020г. – Варна / www.Digital4Varna.com

D4V: SEO & Content Marketing 2020

14 ноември 2020г. – София / www.Digital4Sofia.com

D4S Premium Edition: Социални мрежи и видео маркетинг

КОГА И КЪДЕ?:

digital4bulgaria.com



Kакво и Защо? 
Инвестирайте в #digital

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ КАТО ПОДKРЕПЯТЕ DIGITAL4

• Общуване с вашата точна аудитория

• Участие в успешна платформа за разпространяване на вашите ключови послания

• Позиционирана реклама на събития в цяла България

• Създаване на нови партньорства и делови контакти

• Достъп до конференциите “Digital4”

• Възможност за откриване на висококачествени кадри за вашия екип

• Лична удовлетвореност от кауза и принос за развитие на бранша

• 35% собственици и управители на онлайн магазини и бизнеси

• 45% маркетинг мениджъри и специалисти

• 20% дигитални агенции, фрилансъри и стартъпи

РЕКЛАМА ПО ВРЕМЕ СЪБИТИЕТО / АУДИТОРИЯ



СТАНЕТЕ ОФИЦИАЛЕН 
СПОНСОР ИЛИ ИЗЛОЖИТЕЛ

Участието на Вашата компания в качеството на 
спонсор или изложител на събитията 
организирани от Digital4Bulgaria Ви дава 
възможност да демонстрирате своята позиция 
и подкрепата си за развитието на българската 
дигитална среда и да привлечете целева 
аудитория към своя бранд.

През 2020 година ни очакват 4 значими събития 
в най-големите български градове – София, 
Пловдив, Варна и Бургас.

Рекламата и популярността, която ще Ви 
предоставим, е стъпка към нови делови 
контакти, дългосрочни партньорства, изгодни 
сделки и обмяна на опит с лидерите в бранша.

Digital4 е сред водещите организации
на дигитални събития в България

digital4bulgaria.com



Всяка година ние събираме за Вас най-добрите казуси
и примери от реалната практика

За контакт с нас:

+359 882 55 11 12 events@imgbulgaria.com www.digital4.foundation


