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Щанд 21 Къмпинг БГ - Българският къмпинг портал, 

организатор на Къмпинг и Караванинг Експо 
 

 

 

Къмпинг БГ ООД е основен организатор на изложението Къмпинг и 

Караванинг Експо.  

Създаден през 2009 г., сайтът Camping.bg вече 9 години предоставя най-

актуална информация за къмпинг туризма в България, на Балканите, в Европа 

и по света.  

В нашия портал ще намерите всичко за къмпингите в България, съвети за 

избор на екипировка, специални предложения за продукти на водещи 

търговци у нас,  новини от къмпинг сектора, ще научите актуалните тенденции 

и любопитна информация за къмпингуването по света.  

На щанда на Camping.bg по време на изложението ще бъдат представени 

къмпинги от България и чужбина. Ще може да вземете безплатната печатна 

Къмпинг карта на България и да изберете своята мечтана почивка под 

звездите.  

Повече за Camping.bg: 

http://camping.bg/  

 

 

 

 

 

 

 

http://camping.bg/


 

Щанд 1   EKOTOI 

 

  

EKOTOI e водеща компания в България за мобилна санитарна техника, в която 

влизат химически тоалетни, мобилни мивки и писоари, санитарни WC и душ 

контейнери, резервоари за чиста и отпадна вода, електрическо захранване за 

тях с генератори и помпи. 

В продуктовия каталог на EKOTOI ще откриете и санитарни решения за 

каравани и яхти, като само по време на изложението Къмпинг и Караванинг 

Експо 2018 ще можете да закупите портативни тоалетни и препарати с 10% 

отстъпка. 

Повече за EKOTOI: https://www.ekotoi.bg/  

 

 

Щанд 2  Sweet Koleliba - Ваканционна къща на колела 

 

Sweet Home и Koleliba обединяват усилия, за да предложат гама от различни 

жилищни единици за Глемпинг. Къщички на колела, компактни бунгала и 

безкрайни възможности за поръчкови изпълнения за бизнес и лични цели. 

Екипът на Sweet Koleliba предлага цялостно проектиране и изпълнение на 

глемпинги - от градоустройственото решение, през дизайна на жилищните и 

обслужващи сгради до производството и монтажа. По време на изложението 

допълнителните екстри като пейки, сенници и др. към стандартните модели 

ще се предлагат като комплимент към клиентите.  

Повече за Колелиба: 

http://www.koleliba.com  

Повече за Sweet Home:  

http://sweethomebulgaria.com/  

 

https://www.ekotoi.bg/
http://www.koleliba.com/
http://sweethomebulgaria.com/


Щанд 3  Издателство Вакон 
 

 

Издателство Вакон предлага на българския читател пътеписи на едни от най-

добрите писатели-пътешественици, биографични книги за живота на световни 

лидери, мотивиращи книги на световноизвестни атлети и хора със силен дух и 

несломима воля. Сред топ авторите на Вакон са: Беър Грилс и книгите му за 

оцеляване в дивата пророда, Майк Хорн и книгите описващи екстремните 

пътешествия на най-известният приключенец в света. Техни автори са и най-

известните писатели-пътешественици като: Пол Теру, Майкъл Палин, Колин 

Таброн, сър Рахулф Файнс, алпинистът Райнхолд Меснер, южноафриканския 

пътешественик Риан Мансер. 

По време на изложението ще получите 10% отстъпка от коричната цена. 

Повече за Вакон: 

http://www.vakon.bg/  

 

Щанд 4 SOLARMARKET - Соларни системи за къмпинг 

 

SOLARMARKET ще представи соларни зарядни, соларни модули за кемпери и 

каравани, соларни системи за топла вода и за ток, соларно осветление и 

други. 

SOLARMARKET предоставя енергоспестяващи комплексни решения, пълен 

инженеринг, предпроектна консултация, избор на оборудване, доставка, 

инсталиране, гаранционен и следгаранционен сервиз, профилактика и сервиз 

на изградените от нас енергийни системи.  

SOLARMARKET е създаден с мисията е да популяризира използването на 

алтернативните източници на енергия и иновативни продукти в ежедневието, 

така че да се намали замърсяването на околната среда. Нека всички ние 

участваме активно в запазването на Земята! 

Информация за отстъпки на щанда на изложителя. 

Повече за SOLARMARKET: 

http://www.solarmarket.bg/  

http://www.vakon.bg/
http://www.solarmarket.bg/


Щанд 5 HoSa Solar - Соларни уреди за готвене 

 

Фирма ХоСа Солар ЕООД е основана през 2013г. от германски инженер, 

заселил се за постоянно в България. От 2016г. фирма ХоСа Солар разработва 

собствени уреди.  

На изложението Къмпинг и Караванинг Експо  ХоСа Солар ще представи 

системи за приготвяне на храна със слънчева енергия: соларни параболични 

котлони и соларни фурни; готварски кутии за досготвяне на храна, която е 

предварително загрята върху електрически, газов или соларен котлон; 

портативен фотоволтаичен генератор, подходящ за захранване на къмпинг-

осветление и малки уреди. 

Продуктите на ХоСа Солар ще доставят удоволствие на къмпингари, хижари, 

туристи, почиващи сред природата. Нашите соларни уреди са подходящи и за 

къщи с двор, апартаменти с широки южни тераси, междублокови 

пространства. 

Информация за отстъпки на щанда на изложителя. 

Повече за HoSa Solar: 

www.hosasolar.bg  

 

Щанд 6 BioSphera Green - Соларни барбекюта 
Biospherа Green ще представи на Къмпинг и Караванинг Експо своя 

иновативен продукт - соларно барбекю. 

Соларното барбекю се състои от вакуумна соларна тръба, отражател, 

продълговата иноксова ваничка с дървена дръжка и сет за почистване. Всичко 

това е събрано в дървена кутия, обработена с естествени масла против влага и 

UV-лъчи. На него могат да се приготвят меса, зеленчуци, колбаси и дори кафе. 

Нуждае се единствено от слънчева светлина и достига вътрешна температура 

от 300 градуса. 

На място ще видите как работи соларното барбекю и ще може да го закупите. 

Повече за Biosphere Green 

http://camping.bg/news/view/443  

http://www.hosasolar.bg/
http://camping.bg/news/view/443


Щанд 7 Аутдор магазин Basecamp 

 

Basecamp са водеща верига магазини за аутдор екипировка, които предлагат 

на своите клиенти световноизвестни и признати марки, компетентно 

обслужване и добро настроение. 

В Basecamp ще откриете имена като Patagonia, Scarpa, Polar, BioLite, Ultimate 

Direction, Gerber, Vibram Five Fingers, Black Diamond, G3 Genuine Guide Gear и 

други. 

В годините Basecamp създава не клиенти, а приятели и семейство, които 

споделят общи интереси, любов и уважение към природата и спорта. 

Екипировка за ниската и високата планина, преходи, катерене, планинско 

бягане, ски, алпинизъм - всичко това ще откриете в Basecamp. 

Търсете щанда на Basecamp на Къмпинг и Караванинг Експо и грабнете своя 

талон за -20% намаление! 

Повече за Basecamp:  

https://basecamp-shop.com/  

 

Щанд 8 Геотрейд-Иванов ООД 

 

Геотрейд-Иванов ООД ще представи иновативните продукти за оцеляване 

сред природата на американската UST Brands. 

В продуктовата гама на UST Brands можете да намерите всичко необходимо за 

Вашите приключения на открито, като къмпинг и туристическо оборудване, 

мулти-функционални уреди, ножове, инструменти, хамаци, сгъваеми чашки и 

купички, осветление и много други пособия. 

Продуктите на UST Brands са търсени заради изключителната си прецизност, 

завладяващ дизайн и многобройни функции. 

20% намалениe за продукти за къмпинг кухня и къмпинг аксесоари. 

Повече за UTS Brands: 

http://ustbrands.bg/  

https://basecamp-shop.com/
http://ustbrands.bg/


Щанд 9 Магазини Стената  

 

Магазини СТЕНАТА са едни от първите магазини за планинарска екипировка, 

като през изминалите над 20 години се утвърдиха като лидер в продажбите на 

специализирана екипировка за работа на открито в планински условия, 

пътешествия, къмпинг и експедиционно и високопланинско оборудване за 

катерене, алпинизъм, ски и планинско колоездене. 

Стената предлагат продукти на марките Patagonia, Deuter, Boreal, Julbo, 

Garmont, Edelrid, Berghaus, Ortovox, Icebreaker, Lizard, Trangoworld, Light my 

Fire, Hannah, Rock Empire, Granger's, Bestard и много други. 

Намаления от 10 до 30% за всички продукти на щанда по веме на 

изложението. 

Повече за СТЕНАТА: 

https://stenata.com/  

 

Щанд 10 CampingRocks.bg 

 

Вече 8 години Campingrocks.bg предлага продукти на реномирани и доказани 

марки за туристическа екипировка и къмпинг, изгражда и развива къмпинг 

културата в нашата страна, като създава общност от хора, за които почивката 

сред природата е начин на живот. 

Campingrocks.bg предлага продукти на марките Outwell, Robens, Nomad, 

Trimm, Campingaz, Primus, Bergans of Norway, Sea to Summit, Coleman и други. 

В Campingrocks.bg ще откриете голямо разнообразие от къмпинг оборудване, 

аксесоари за кемпери и каравани, фортселти, палатки, мебели и всичко 

необходимо за едно вълнуващо къмпинг приключение. 

20% намаление за продукти на щанда на CampingRocks.bg  

Повече за CampingRocks.bg: 

https://campingrocks.bg/  

 
 

https://stenata.com/
https://campingrocks.bg/


Щанд 11 Аутдор магазин Екстрем 

 

Вече 15 години Аутдор Магазин Екстрем е добре познат и утвърден 

специализиран магазин за спортни стоки и туристическа екипировка и един от 

първите он-лайн магазини в страната. По настоящем е представен с два 

физически магазина – Аутдор магазин Екстрем и Скейтшоп Екстрем. 

Аутдор Магазин Екстрем е ексклузивен дистрибутор за България на 

туристически и ловни обувки на словенската фирма ALPINA, на палатки, 

спални чували, самонадуваеми шалтета, раници, туристически облекла, 

термоси на чешката фирма HUSKY, KILPI – Чехия - ски и аутдор якета и 

панталони, MAC IN A SAC – Ирландия – летни водоустойчиви якета и 

панталони,  NORDHORN – Полша – ски и трекинг чорапи, LHOTSE – Франция – 

ски очила и каски, зимни шапки и ръкавици, ALPINE PRO -Чехия – туристически 

и ски облекла, трекинг сандали, GOGGLE – САЩ – специализирани спортни 

слънчеви очила. 

В магазин Екстрем се предлагат още раници ТАШЕВ, термобельо CRAFT, 

различни модели дъждобрани MAC IN A SAC и TASHEV, челни лампи PETZL, 

газови котлони и шишета MEVA и много други артикули, допринасящи да се 

чувствате перфектно сред природата. 

По време на изложението Къмпинг и Караванинг Експо, Екстрем ще предлага 

отстъпки на продукти до 10%. 

Повече за Аутдор магазин Екстрем: 

http://www.extreme-bg.com/  

 

Щанд 12 Outdoor&Camping Comfort 

 

Фирма „Аутдор Трейдинг“ ЕООД е основател и представител на марката 

Outdoor & Camping Comfort - OCC.BG. Тя предлага стоки и услуги, 

подобряващи стандарта и осигуряващи по-добър комфорт при почивка сред 

природата. 

Един от продуктите на фирмата е напълно автоматично функционираща 

система преносима баня с топла вода за използване на къмпинг, палатки, 

почивка сред природата. Системата “Outdoor & Camping Comfort” ще Ви 

http://www.extreme-bg.com/


позволи да съвместите комфорта на дома и красотата и предизвикателствата 

на природата в едно неповторимо преживяване. 

За Вас офроудъри, къмпингари, хижари... преносимата баня с топла вода 

предоставя максимален комфорт сред природата, в караваната, кемпера, на 

къмпинг, на палатка, на риболов...  

В дните на изложението ще имате възможност да заявите или закупите 

системата преносима баня с топла вода за къмпингуване „Outdoor & Camping 

Comfort“ с 10% отстъпка. 

Повече за Outdoor&Camping Comfort: 

https://www.occ.bg/  

 

Щанд 13 Шелтърс България ЕООД 

 

Шелтърс България ЕООД е официален представител за страната ни на 

продуктите с американския бранд Е-Z UP. Разгъващи се за 60 секунди, шатрите 

на Е-Z UP® са номер 1 продукт в своя клас. Е-Z UP® е лидер в индустрията вече 

повече от 30 години и е на първо място в иновациите, качеството и 

удовлетвореността на клиентите си в над 50 държави. 

На изложението Къмпинг и Караванинг Експо ще може да се докоснете до 

някои от най-добрите модели шатри, както и да закупите или да заявите 

шатра под наем за вашето специално събитие с отстъпки до 15%. А не на 

последно място ще научите повече за палатката, която променя 

къмпингуването. 

Повече за Шелтърс България: 

https://shelters.bg/  

 

Щанд 14 Дизайн Алианс ООД 

 

 През 2013 г. фирма Дизайн алианс ООД разработи система за производство 

на прозорци за кемпери и каравани. Тя произвежда крила за всички видове 

прозорци - отваряеми, плъзгащи, неотваряеми. По време на изложението ще 

получите отстъпка от 10 % при поръчка на място и 5%, ако поръчате до края на 

месец май! 

https://www.occ.bg/
https://shelters.bg/


Повече за Дизайн Алианс: 

http://da-bg.com/  

 

Щанд 15 ШеБуТе - Шезлонги от бук и текстил 
 

ШеБуТе – Шезлонги от Бук и Текстил с регулируема облегалка. Удобни, 

елегантни, практични. Произведени от селектиран буков материал без 

чворове и висококачествен текстил. Богат избор от цветове и шарки на 

текстилната част. 

Сигурни – специално проектираната защита от случайно сгъване предпазва от 

нежелани инциденти. 

Стабилна и устойчива конструкция - товароносимост 120 кг. 

Ще намерите на промоционална цена от 60 лв. за брой по време на Къмпинг и 

Караванинг Експо! 

Повече за ШеБуТе: 

http://www.metaltec-bg.com/  

 

Щанд 16 Holiday Mobile 

 

Holiday Mobile е официален дистрибутор за България на кемпери и каравани с 

марката Bürstner, на италианската марка кемпери Rimor, както и на турските 

каравани Caretta. Фирмата има и сертифициран сервиз за ремонт на кемпери 

и каравани, гаранционно и следгаранционно обслужване. 

Holiday Mobile предлага нови кемпери, с голям набор от функции, които 

отдава под наем.  

На изложението ще представи 3 кемпера от марките Bürstner и Rimor и една 

каравана Caretta, както и къмпинг оборудване, аксесоари за кемпери и 

каравани на най-големите дистрибутори в Европа - Reimo, Berger и Brunner.  

10 % отстъпка на къмпинг оборудване  

10 % отстъпка при наем на кемпери за периода 15.09 - 30.10.2018 г. 

Повече за Holiday Mobile: 

http://holiday-mobile.com/ 

http://da-bg.com/
http://www.metaltec-bg.com/
http://holiday-mobile.com/


 

Щандове 17 и 18 Димбо ЕООД 

 

Официален представител на Laika за България, кемпери, оборудване, 

аксесоари 

Димбо ЕООД продава нови и отдава под наем кемпери Laika. С нашите 

кемпери можете да обиколите Европа, да се отдадете на спортни развлечения 

или просто да се наслаждавате на отпуската си, посещавайки диви и приказни 

места в България и чужбина.  

Фирмата разполага с кемпер сервиз и продава пълно къмпинг оборудване и 

аксесоари за всички, които вече имат собствен кемпер или каравана. 

Нови кемпери за продажба на промоционални цени. 

10% отстъпка за наем на кемпер при резервации по време на изложението.  

10% отстъпка на аксесоари от каталога на Мовера  

Тетфорд препарат за тоалетна, промоционална цена 130 лв за кашон от 6 бр. 

или при покупка на 5 бр един безплатен.  

Презентация на газова бутилка с възможност за зареждане на газостанция с 

автоматично изключване и нивомер. 

Повече за Димбо: 

http://dimborent.com  

 

Щанд 19 CAMPBG 

 

CAMPBG е изключителен представител за България на Knaus Tabbert Group и 

Trigano Group - CHAUSSON. Компанията продава нови кемпери Knaus, 

Weinsberg, Chausson и каравани Knaus, Tabbert, T@B, Weinsberg, както и 

осигурява сервиз, гаранционно и следгаранционно обслужване. 

В CAMPBG ще откриете продуктите на най-големите дистрибутори в Европа на 

къмпинг оборудване, аксесоари за кемпери и каравани, сред които: 

портативни еспресо машини HANDPRESSO, електрически скутери ЕGRET, 

аксесоари от Movera и Reimo, багажници от Sawiko by AL-KO, въздушно 

http://dimborent.com/


окачване,тенти Fiamma, фортселти dwtzelte и Isabella, както и най-добрите 

покривни палатки AUTOHOME.  

CAMPBG ще представи на Къмпинг и Караванинг Експо нови модели кемпери 

и каравани от водещи европейски марки. 

Повече за CAMPBG: 

http://campbg.com  

 

Щанд 20 RodopiCamper 

 

RodopiCamper е онлайн магазин, предлагащ ръчно направени покривни 

палатки и къмпинг аксесоари за любителите на къмпинга, природата и 

пътешествията. 

Производителят предлага висококачествени покривни палатки с твърди и 

меки черупки. Те се изработват в семейна фирма с над 10 годишен опит. 

Преди изпращане към клиента всички покривни палатки се проверяват и 

тестват за производствени дефекти. В производството им се влагат само нови 

и качествени материали. 

RodopiCamper се гордее с 1200 доволни клиенти.  

На Къмпинг и Караванинг Експо RodopiCamper ще представят 2 покривни 

палатки инсталирани върху автомобили - една с твърда черупка Extreme Four 

Season и една с мека черупка Mart Family with Annex, както и специфични 

къмпинг аксесоари. 

RodopiCamper ще предложи на всички посетители на Къмпинг и Караванинг 

Експо специална отстъпка - до 30% на покривните палатки. 

Повече за RodopiCamper: 

http://rodopicamper.com/  

 

 

 

 

http://campbg.com/
http://rodopicamper.com/


Щанд 22 Къмпинг Лакара, Гърция, п-в Ситония, Халкидики 

 

Къмпинг Лакара се намира в Гърция, на средния ръкав Ситония на полуостров 

Халкидики, на 8 км от Вурвуру, сред уникална палитра от цветове, природна 

красота, в пищна девствена гора. 

Къмпингът разполага с обзаведени удобни дървени бунгала, тръстиковите 

къщички, караваните и номерирани къмпинг терени. Голямата плажна ивица с 

пристан, рампата за лодки, ресторантът, кафенето, клуба, магазинът, 

спортните съоръжения и детската площадка са само част от многото удобства 

и забавления, които Лакара ще ви предложи за едно уникално лятно 

преживяване. 

Повече за Лакара: 

http://www.lacaracamping.gr/  

 

Щанд 23 Българска асоциация за къмпинг и караванинг 

 

Българска асоциация за къмпинг и караванинг - БАКК е организация, 

създадена да обединява интересите на всички къмпингуващи в България. Тя е 

член на Международната федерация за къмпинг и караванинг F.I.C.C.от 2011 г. 

Всички членове на БАКК са притежатели на Международната къмпинг карта 

CCI - Camping Card International, която дава право на отстъпки в 2946 къмпинга 

в 40 държави, служи като документ за самоличност при регистрация в 

къмпинг и предлага отстъпки за фериботи и много други услуги, които 

съпътстват караванинга и къмпингуването. 

Посетете щанда на БАКК по време на изложението Къмпинг и Караванинг 

Експо, за да научите повече за това как да станете член на асоциацията! 

Повече за БАКК: 

http://bacc-camping.bg  

 

http://www.lacaracamping.gr/
http://bacc-camping.bg/


Щанд 24 Караван Център София 

 

Караван Център София предлага на българския пазар каравани, кемпери, 

оборудване, резервни части и аксесоари за каравани и кемпери от 2005 г. 

От 2006 г. компанията е официален представител за България на караваните и 

кемпери марка Dethleffs, както и на най-големите дистрибутори в Европа на 

къмпинг оборудване, аксесоари за каравани и кемпери - германските фирми 

Movera и Frankana. 

За да предложи по-голямо ценово разнообразие на клиентите си от 2010 г. 

Караван Център София предлага на българския пазар кемперите марка 

Sunlight. Тя е дъщерна компания на Dethleffs и произвежда каравани и 

кемпери на достъпни цени с немско качество. 

На Къмпинг и Караванинг Експо Караван Център София ще покаже нов модел 

каравана Dethleffs. 

Повече за Караван Център София: 

http://dethleffs-bg.com  

 

Щанд 25 София Франс Ауто, Исузу 

 

София Франс Ауто е официален дилър на пикапите Isuzu D-Max в България. 

Новият Isuzu D-MAX е последният модел от дълга серия пикапи на Isuzu, чието 

начало е поставено през 1963 г., когато Isuzu произвежда първия си пикап. 

Това е професионалистът при пикапите, който до момента липсваше. От 

селскостопанските земи до Рали Дакар, безценният опит, който е вложен в 

разработването му, гарантира, че Isuzu D-Max никога не казва „не“ на 

предизвикателствата. 

Пикапът Isuzu D-Max бе избран за Мултифункционален автомобил за 2018 г. в 

България. 

Повече за Isuzu: 

http://isuzu.bg/  

 

http://dethleffs-bg.com/
http://isuzu.bg/


Щанд 26 CTS BULGARIA 

 

CTS е единствената в България теглителна служба, специализирана в 

тегленето на каравани, ремаркета и лодки от точка до точка на територията на 

България и Европа. 

CTS предлагат GPS услуга за проследяване, с която може да следите в реално 

време своята каравана/ремарке, докато се тегли, както и ще бъдете в 

постоянен контакт с водача по телефон. CTS носи гражданска отговорност и 

предлага пълна застраховка за транзитно преминаване на стоки. 

Доверявайки се на CTS си спестявате стреса и неудобството от ръцете си, 

теглейки вашата каравана/ремарке до желаната дестинация. 

Повече за CTS: 

http://www.ctsbulgaria.com/  

 

Щанд 27 Рея МП - Сервиз и оборудване за кемпери и каравани 

 

Фирма „Рея МП” ЕООД е официален представител за България на Webasto 

Thermo & Comfort SE и Dometic Waeco International GmbH, производители на 

оборудване за къмпинги и каравани. 

На изложението те ще представят напълно оборудван кемпер Адрия Соник. 

Повече за Рея МП: 

http://rheamp.bg/  

 

Щанд 28 Хидролифт АВ  

 

Хидролифт АВ е официален вносител на Hymer, RollerTeam и Mobilvetta за 

България. Дружеството предлага широк спектър от услуги за кемпери и 

каравани и разполага със собствена база на Околовръстния път на София за 

обслужване на кемпери и каравани, както и монтаж на аксесоари. Сервизът е 

оборудван с най- съвременната техника със стенд за изправяне на 

катастрофирали кемпери и каравани и бояджийска камера. Хидролифт АВ 

доставя и всякакви аксесоари от Movera, Sawico, Goldschmitt и др. На 

http://www.ctsbulgaria.com/
http://rheamp.bg/


територията на фирмата има изградени парко места захранени с ток и вода за 

около 40 кемпера.Повече за Хидролифт АВ: 

http://www.hidroliftbg.com  

http://www.hidroliftbg.com/

