
DIBLA DESIGN AWARDS
Сцената на българския дизайн, признание за професионализъм и талант. 

ОПИСАНИЕ Националното съревнование за интериорен дизайн Dibla Design Awards предлага достойна сцена 
на професионалистите в ранша, на която те да изявят своите постижения и талант. Всеки, който 
иска да получи т и авторитетна оценка за труда си, или желае автор или проект, които са 
го впечатлили, да ъдат отличени на най-голямата и престижна сцена в о ластта на интериорния 
дизайн, може да предложи кандидатура в съответната категория на съревнованието.
Dibla Design Awards дава уникална възможност на най-до рите осъществени проекти в страната и 
техните автори да ъдат за елязани и отличени в толкова маща на церемония, че да придо ият 
известност не само в професионалните среди, но и сред широка аудитория от потре ители, 
инвеститори и медии. Интересът на едни от най-влиятелните медии в страната е логичен, предвид 

и значимостта на с ; той допринася за постигането на още по-голяма популярност 
на номинираните и наградените. 

Dibla Design Awards езспорно е един от най-успешните проекти на „Ди ла“, както и съ итието с 
най-голям авторитет и популярност сред професионалистите в ранша. Съревнованието 
разполага със свой со ствен сайт, който позволява на всички заинтересовани ързо и лесно да 
получат достъп до одимата информация –  
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КОНТАКТИ Всички инициативи, проекти и с които предприема „ са водени от основната цел да 
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна 
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

www.dibla.com
office@dibla.com

dibla-awards.com

Официалната церемония по връчването на националните награди за интериорен дизайн и 
обявяването на „Дизайнер на годината“  не просто привлича вниманието на многобройна 
публика и влиятелни медии, но и успява да го задържи месеци наред преди и след 
Церемонията. Вземайки участие в Dibla Design Awards, вашата компания става част от събитието 
– възползвате се от обща рекламна кампания за медийно отразяване, включени сте в рекламни 
материали, разпространявани по време на Церемонията, присъствате на награждаването и 
коктейла, което ви дава възможност да създадете делови контакти с целева аудитория.

Вашата компания става част от визуалното представяне на събитието – присъствие на логото ви в 
печатните рекламни материали – покани, стена за снимки на официалното събитие, информация и 
контакти на компанията ви на страниците на луксозния каталог с номинираните участници, който 
се връчва на всеки гост по време на Церемонията.

 Комуникация и рекламно отразяване в партньорски медии – преди, по време на и след събитието, 
включително – но не само – от журналисти от водещи медии, които ще присъстват на 
Церемонията; в преки включвания и репортажи, в интервюта.

Разпознаваемост и перспективи за бъдещо сътрудничество по подходящи проекти с организатора 
и с общността от интериорни дизайнери, със специалисти и гости.

Физическо присъствие по време на събитието – зона за представяне на ваш продукт; 
допълнителни покани за представители и/или гости на фирмата ви; възможност за интервю с 
представител на компанията, което да се отрази в отделна публикация с акцент интериорен 
дизайн в секцията на dibla.com.


