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GO GUIDE AFTER WORK
Продължаваме да организираме най-разтоварващото парти в София.

Без труд почивката не е сладка, но ние знаем, че има много хора, 
отдадени на  работата. Затова повече от двадесет пъти избираме 
и създаваме уникални тематични  локации, където всички заедно 
изпращаме тежкия работен ден и се отдаваме на  заслужена почивка.

Но какво е парти без музика и питие, което отпуска душата? За пълна 
наслада  на присъстващите още от началото ги посрещаме с напитка 
за добре дошли и  нещо вкусно, подхранващо сетивата. А последните 
лъчи на слънцето изпращаме с много танци и още повече усмивки, 
под съпровода на музикалните изпълнители,  специално подбрани за 
всяко събитие.

АУДИТОРИЯ: МЛАДИ, РАБОТЕЩИ ХОРА, 
ОТВОРЕНИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ

ПОСЕЩАЕМОСТ: 500+

ПЕРИОД: ВЕДНЪЖ ВСЕКИ МЕСЕЦ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 12
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: 21

GO GUIDE AFTER WORK SOCIAL CLUB VOL 10
GO GUIDE AFTER WORK SOCIAL CLUB VOL 11
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https://www.facebook.com/events/597233564271198?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/349642059405038/


GO GUIDE FOOD & DRINK 
AWARDS VII
Предстои още една година, в която Go Guide ще отличи най-добрите  
барове и ресторанти в София. А ние ще направим всичко възможно  
церемонията FOOD & DRINK AWARDS за пореден път да се превърне  
в истинско парти за всички присъстващи. На близо двучасова  
церемония ще бъдат наградени любимите заведения на публиката,  
разпределени в близо 20 категории. Резултатите от гласуването 
ще покажат  кои са фаворитите, спечелили с вкус и стил сърцата 
на аудиторията.  Всички любители на добрата храна и градската 
атмосфера ще могат  да проследят събитието в интернет.

АУДИТОРИЯ: СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ НА ЗАВЕДЕНИЯ, 
ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ НА МЕДИЯТА

ПОСЕЩАЕМОСТ: 1000+

ПЕРИОД: МАРТ/АПРИЛ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: 6
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PARK +
PARK+ е двудневно pop-up събитие на открито, което ще трансформира 
част от парк Борисова градина в оживено ърбан пространство, 
посветено на изкуство, игри, спорт и забавления за всички възрасти. 
PARK+ представя различни интерактивни дейности, десетки игри и 
занимания, спорт, музика и вкусна храна.

Разположен в сърцето на Борисовата градина, PARK+ ще превърне 
пространството в страхотен градски оазис, който ще кани посетителите 
да се насладят на игри, модерно изкуство, музика и спорт.

PARK+ ще примамва всички с различни зони, в които посетителите 
биха се влюбили – еко зона, пространство за спортни активности, зона 
и работилници за възрастни и деца, зона за рисуване, chill зона, food 
& drinks court. Всичко под звуците на DJ- и на живо сред естествената 
красота и зеленина на парк Борисова градина.

*NB, събитието ще се състои два последователни уикенда на 
територията на София и Варна

АУДИТОРИЯ: МЛАДИ, РАБОТЕЩИ ХОРА, ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА 
ПРИРОДОСЪОБРАЗНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ; МЛАДИ СЕМЕЙСТВА С 
ДЕЦА

ПОСЕЩАЕМОСТ: 5000+

ПЕРИОД: ЮНИ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: ПРЕДСТОИ
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DOG FEST IV
Първият по рода си кучешки фестивал, изцяло насочен към  
нуждите и грижите за нашите нечовешки приятели.

Отново ще превземем някой от любимите ни за разходка  
градски паркове, за да го превърнем в място за игри и нови  
приятели както за хората, така и за техните домашни животни. 
И тъй като знаем, че както за нас, така и за вас те са членове  
на семейството, отново ще подготвим много любопитни и 
полезни лекции по значими теми, демонстрации, ценни съвети 
и  изненади от изложителите. Събитието и този път няма да 
мине  без любимото на всички училище за кучета, от което 
ще получим  ценни съвети за изграждане на здрава връзка с 
любимеца си.

NB! Тази година ще се разходим и до Пловдив, защото знаем, 
че и там има нетърпеливи опашки, които ни очакват!

АУДИТОРИЯ: АКТИВНИ ХОРА С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, 
ЛЮБИТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ

ПОСЕЩАЕМОСТ: 1000+

ПЕРИОД: ЮНИ, СЕПТЕМВРИ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 2
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: 3
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20Г. ПРОГРАМАТА
По програма сме планирали голямо парти!

Тази година предстои да отпразнуваме рождения ден на 
ПРОГРАМАТА, като обещаваме да го превърнем в незабравимо 
изживяване с много настроение и завладяващи музикални 
изпълнения.

Рожденичката кани всички свои почитатели да си припомнят 
най-щурите, най-забавните и най-емблематичните моменти на 
списанието и заедно да отпразнуват 20 години на пазара.

АУДИТОРИЯ: ФЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА МЕДИЯТА

ПОСЕЩАЕМОСТ: 400+

ПЕРИОД: ЮЛИ/АВГУСТ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: ПРЕДСТОИ
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АУДИТОРИЯ: МЛАДИ ХОРА 18-35, ОТВОРЕНИ КЪМ СОЦИАЛНИ
КОНТАКТИ; СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ В СФЕРАТА НА
ЗАВЕДЕНИЯТА, РЕКЛАМАТА И МЕДИИТЕ

ПОСЕЩАЕМОСТ: 500+

ПЕРИОД: АВГУСТ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1

БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: ПРЕДСТОИ

След седем успешни издания на Go Guide Food&Drink Awards- годишните
награди на медията, които празнуват гастро културата, Go Guide вдига
котва и отплава към морето! Go Guide Seaside Awards са естественото
отражение на стремежа на медията да бъде гид в необятния кулинарен,
бар и клубен свят. За първи път през лятото на 2022 г. Go Guide ще
номинира, а публиката ще гласува за най-добрите заведения по
Северното и Южното Черноморие, разпределени в десет тематични
категории. Кулминацията на кампанията: церемония на брега на морето.

GO GUIDE SEASIDE AWARDS
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HICOMM & INGLOBO 
SPEED QUIZ
Всеки септември ви даваме възможност да се потопите в света на 
Изкуството,  Пътешествията, Науката и Технологиите, както и да се 
докоснете до известни  Личности и истории, защото това са петте теми, 
част от различното събитие– HiComm & InGlobo Speed Quiz. Съвместно със 
списания HiComm и InGlobo,  подготвяме куиз със състезателен елемент, 
който да мотивира конкурентите в  надпреварата да демонстрират познания 
в областите, отразяващи разнообразното  съдържание на двете списания.

Всеки, който се вълнува от новото и модерното, обича да се връща назад 
във  времето, но и да се потапя в технологичния свят на велики учени, е 
добре дошъл.  Състезателите имат възможността сами да сформират отбора 
си, като включат или  най-умните си приятели, или тези, които обичат 
приключенията и забавлението. А  за да сме сигурни, че мисълта ще тече 
гладко и без притеснения, баровете ни ще  бъдат готови да разведрят дори 
и най-напрегнатия ум.

 
АУДИТОРИЯ: ИНТЕЛИГЕНТНИ И АКТИВНИ ХОРА, С ЛЮБОПИТЕН И 
ТЪРСЕЩ УМ, КОИТО ОБИЧАТ  ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ С ПРИЯТЕЛИ И ДА 
СЪЗДАВАТ НОВИ ТАКИВА;

ПОСЕЩАЕМОСТ: 400+

ПЕРИОД: СЕПТЕМВРИ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: 2
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HICOMM TECH 
TALKS
И тази година предстои да се вдъхновяваме 
и да обсъждаме  разнородни теми в 
областта на науката и новите технологии. 
Лекции  на някои от най-изтъкнатите 
имена в сферата от България и чужбина  
ще въвеждат и разясняват всичко най-
интересно от последните  технологични 
въведения.

АУДИТОРИЯ: ХОРА, С ГОЛЯМ 
ИНТЕРЕС КЪМ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ;  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ 
БРАНШ; ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ НА  
МЕДИЯТА

ПОСЕЩАЕМОСТ: 400+

ПЕРИОД: ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: 2
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HELLO HALLOWEEN

В нощта на Вси Светии пред града  ще се покажат най-
авантюристичните хора, които не се страхуват да се забавляват.

Ако си представяте стандартно парти с костюми, то сте далече 
от нашата представа за  отбелязване на празника. Предстои да 
реализираме стахотно събитие, на което всички любители на 
страховития празник се събират, за да обладаят града с  дяволски 
добра атмосфера. Превъплътени в чудати  същества, най-смелите 
парти чудовища ще се отправят към парти с изградена сцена и  
интересни артисти, които знаят как да ни накарат да се чувстваме 
ужасяващо добре.

АУДИТОРИЯ: МЛАДИ ХОРА, ПОЧИТАТЕЛИ НА ХЕЛОУИН, КОИТО 
ОБИЧАТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ

ПОСЕЩАЕМОСТ: 3000+

ПЕРИОД: 31 ОКТОМВРИ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: ПРЕДСТОИ
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NEW YEAR`S EVE
Планираме отново да одухотворим нощната столица и съвместно 
с Go Guide, да  предложим един нестандартен и различен начин за 
посрещане на новата година.

Някои от любимите ни артисти ще изпълняват музика на живо, а 
диджеите ще  нажежават обстановката. Декорираното пространство 
ще предлага голямо  разнообразие от барове и заведения, които 
да задоволят всеки вкус, а food караваните  ще са подготвени да 
предложат всякакви вкусотийки, които да зареждат публиката с  нови 
сили и енергия, защото няма как да посрещнем нова година на празен 
стомах.

И разбира се, точно в полунощ, атмосферата ще се изпълни с още 
по-празнично  настроение, когато фойерверки и блясък изпълнят 
нощното небе и всички заедно  отброяваме последните 10 секунди от 
старата година.

 
АУДИТОРИЯ: МЛАДИ ХОРА, КОИТО ОБИЧАТ РАЗНООБРАЗИЕТО 
И СА ЗАРЕДЕНИ С ПАРТИ ДУХ И  НАСТРОЕНИЕ; ТЪРСЕЩИТЕ 
НЕСТАНДАРТНОТО

ПОСЕЩАЕМОСТ: 5000+

ПЕРИОД: ДЕКЕМВРИ

БРОЙ СЪБИТИЯ В ГОДИНАТА: 1
БРОЙ ИЗДАНИЯ ДО СЕГА: 1

„НОВА ГОДИНА В НЮ ЙОРК“
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https://www.facebook.com/events/555951801616660/?active_tab=about


THANK YOU!
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