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START-UP ZONE / СТАРТЪП ЗОНА
If you are an innovative start-up, looking to gain national and international
prominence or to showcase your technology in Bulgaria and introduce yourself
to industry-leaders, investors and businesses worldwide you are welcome to join
our Start-up Section at “Hemus 2020”.

Ако сте иновативна стартъп компания, стремяща се да постигне национална и международна известност или да представи и демонстрира своя
технологичен продукт в България и да се представи на ръководители от
индустрията, инвеститори и международния бизнес, вие сте добре дошли
да се присъедините към секцията на Стартъп изложителите на „Хемус 2020“.

CRITERIA FOR PARTICIPATION IN THE START-UP SECTION:
In order to qualify for the Start-Up Section and enjoy corresponding subsidies, a
start-up must meet the following criteria:
- The company is established not earlier than 2015;
- The company capital is owned by private entrepreneurs;
- You present innovative and high-technology products and services in the realm/
area/field of cyber security, information technologies, unmanned aerial systems,
autonomous/robotic sea and land systems, communications, command and
control systems, simulation and training systems, R&D etc. that could be
applicable to the National Security and the Defence Industry.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО СТАРТЪП СЕКЦИЯТА НА „ХЕМУС 2020“
За да бъдете квалифицирани като стартъп изложители и да се възползвате
от съответните финансови облекчения е необходимо да сте изпълнили
следните изисквания:
- Компанията да е създадена не по-рано от 2015 г.;
- Капиталът на компанията да се притежава от частен предприемач;
- Представяните от вас високотехнологични продукти и услуги да са от
областта на киберсигурността, информационните технологии, безпилотни летателни системи, автономни/роботизирани морски и наземни
системи, комуникации, системи за управление и контрол, симулатори и
системи за обучение, резултати от изследователска дейност и др., и
биха могли да бъдат използвани за повишаване на националната сигурност и в отбранителната индустрия.

To inquire about participation, leave your details below or fill in the Start-up Application
form.

За да направите прочване на възможността да участвате като Стартъп
изложител в Изложението, моля, попълнете необходимата информация в
приложените по долу полета или попълнете и изпратете формуляра за участие.

First name / Име
Last name / Фамилия
Company (organization) / Фирма (организация):
Job title / Длъжност
E-mail:
Phone number / Тел. номер
Country / Държава
When the company/organization was established?
Кога е създадена фирмата/организацията
Who is an owner of the company/organization capital?
Кой е собственик на капитала на фирмата организацията:
Subject area(s) that your Start-Up company/organization is involved in:
Област към която вашата стартъп компания/организация е насочила дейността си:
Question/Comments:
Въпроси/Коментари:

The Organizing Committee of “Hemus 2020” will qualify the applicants for Start-up Section,
based on the criteria for start-up participation. Each qualified start-up will receive a place
to exhibit in the Start-up Section of “Hemus 2020”.

Организационният комитет на „Хемус 2020“ ще квалифицира всички кандидати
за стартъп изложители въз основа на посочените критерии. На всеки одобрен
стартъп изложител ще бъде предоставена изложбена площ в стартъп секцията
на „Хемус 2020“.
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START-UP APPLICATION FORM
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СТАРТЪП ЗОНА
The registration fee of Start-up Company for participation in “Hemus 2020”
is 160 euro. With the registration you will get exhibition area up to 6 sq.m.,
including table and chair, and location on a “first come, first served” basis.
The Organizing Committee of “Hemus 2020” will approve the applicants for
Start-up Section, based on the criteria for start-up participation.
In order to qualify for the Start-Up Section each applicant is to answer each
section listed below.
The scanned form is to be submitted via e-mail address:
y.mincheva@fair.bg; manager@hemusbg.org.
For more details please visit www.hemusbg.org, or contact Mrs. Mincheva/
Mr. Parushev (the contact details are on the “Contacts” section of “Hemus
2020” website).

1

Recommended application date:
Препоръчителен срок за заявка:

Company name:

VAT ID No. / ИН по ДДС:

Наименование на фирмата:

UIC / ЕИК:

Contact person: / Лице за контакт:

Position / длъжност:

30.06.2020

E-mail:

P.O.Box / П. кутия:

Street / Улица:

Postal code / П. код:

Town / Град:

Country / Държава:

Tel. / Тел.:

Fax / Факс:

E-mail:

http://

Have you asked for and/or received support from one or more of the following sources
Искали ли сте и/или получили ли сте помощ от един от следните източници

(YES/ДА)

(NO/НЕ)

National Organization (i.e. Chief Scientist) / Национална организация:
National or International Technological Funds / Национален или международен технологичен фонд:

2

Venture Capital / Рисков капитал:
I have not asked for or received support from the above sources / Не съм искал или получавал помощ от посочените източници:
Was the company founded before 2015? / Била ли е основана компанията преди 2015 г.
The company capital is owned by private entrepreneurs:
Капиталът на компанията се притежава от частен предприемач:

5

1C

Таксата за регистрацията на стартъп компания за участие в „Хемус
2020“ е 160 евро. С регистрацията ви се предоставя изложбена площ до
6 кв. м., включително маса и стол, като местоположението на изложбената площ зависи от реда на регистриране на изложителите.
Организационният комитет на „Хемус 2020“ ще одобрява кaндидатите
за стартъп секцията на Изложението въз основа на критериите за
участие на стартъп компании.
За да бъде одобрен за стартъп секцията на Изложението, всеки кандидат трябва да попълни необходимата информация, във всяко едно от
полетата посочени по-долу.
Сканираният формуляр трябва да бъде изпратен на e-mail адрес:
y.mincheva@fair.bg; manager@hemusbg.org.
За повече информация, моля посетете www.hemusbg.org, или потърсете
г-жа Минчева/г-н Парушев (данните за контакт са посочени в секция
„Контакти“ на интернет страницата на Изложението).

To be completed in triplicate
Попълва се в три екземпляра

Tel. / Тел.:
ADDRESS / АДРЕС

FORM
ФОРМУЛЯР

The presented innovative and high-technology products and services are in the area of (please specify)
Представените иновативни и високотехнологични продукти и услуги са от областта на (моля посочете)

The participation in “Hemus 2020” is approved by: / Участието в „Хемус 2020“ е одобрено от:

Name of the company CEO/Име на Изпълнителния директор на компанията

Signature/Подпис:

Date/Дата

