МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА БЛОНДИНКИТЕ
I МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА БЛОНДИНКИТЕ
«Разумът ще спаси свeта»
София - България
21 – 24 октомври 2010 г.
Кандидатура за Рекорд на Гинес – 5000 блондинки от цял свят

2 дни/ 1 нощувка
23-24.10.2010г.
гр. София
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви предложим оферта за участие във фестивала и
парада на блондинките, който ще се проведе в центъра на София на 23 октомври
2010г., събота.
Над хиляда блондинки и техните приятели ще преминат по централните улици
на столицата и ще разпръснат розовото си настроение, за да направят София,
България, Европа и целия свят по-добър, по-щастлив и по-усмихнат.
Участвайте в поставянето на рекорд на Гинес - целта ни е да привлечем над
5000 блондинки от целия свят в центъра на София.
Програмата за парада на блондинките на 23 октомври 2010г. включва:
11:00ч. В зоопарк София ще се състои пеперудено шоу за деца и театър ПАН. Първа
копка за строителството на Къща за пеперудите.
14:00ч. Начало на парад на блондинките пред Съдебна палата в София. Шествието
ще продължи по бул. Витоша и ще завърши пред НДК.
16:00ч. пред НДК ще се състои грандиозна шоу програма с диджей, музика и
танци.
Представители от всякакви организации могат да участват със свой отбор и да бъдат
преки участници в купона като представят своята организация по най-оригиналния
начин с общо изпълнение на сцената. Създайте свой отбор от 10 руси момичета и
участвайте с обща визия. Не забравяйте да включите и задължителния дрес-код:
розов топ и бял панталон или пола. За най-оригиналните ще има подаръци.
22:00ч. Конкурс за красота „Мис Блонди” в най-известния нощен клуб в София Sin City (нощно парти).
DRESSCODE: розов топ и бял панталон или пола

Това е събитие с голям PR и рекламен ефект, което ще окаже благотворително влияние
за имиджа на различните организации.
ЦЕНА за участие в парада на блондинките:
Вид помещение
Единична стая „Класик”
Легло в двойна стая „Класик”

Цена на човек
66.50 лв.
64.50 лв.

Цената включва:
- 1 нощувка със закуска в 3-звездния хотел Хемус;
- Присъствие на пеперуденото шоу в зоопарк София;
- Участие в парада на блондинките в центъра на София;
- Участие шоу програма пред НДК;
- Присъствие на конкурс за красота „Мис Блонди”;
- Участие в нощно парти в клуб Sin City;
- Туристическа такса, туристическа застраховка, ДДС;
Посочените цени са валидни при настаняване с ваучер на МИЕЛ ООД и са
нетни за туроператори и туристически агенции.
С пожелание за успешни продажби и много розово настроение:
Организационен комитет:
New World Vision
Олга Ускова
Председател на Международната
Асоциация на блондинките
+ 359 879 177 878
olgazem02@gmail.com

МИЕЛ ООД
Огнян Благоев
член на Борда на Световната
Асоциация на Tуристическите
Агенции
+359 888 585 202
chairman@miel.travel

www.interblondesassociation.org

