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Национална кулинарна купа на България
Национална кулинарна купа на България е единственото кулинарно състезание
в България, на което могат да премерят сили най-добрите и смели готвачи.
В рамките на събитието могат да вземат участие всички предварително записани и одобрени в различните кулинарни дисциплини претенденти за тилите в
отделните категории готвачи, хлебари, сладкари и пицари, както и кулинарни
отбори.

Състезанието включва следните дисциплини:
Готвач на България 2018
МЕТРО Кулинарен отбор на България 2018
Сладкар на България 2018
Млад Готвач на България 2018
Млад Хлебар-Сладкар на България 2018
ПИЦА ШАМПИОНАТ - Най добър пицар на България 2018 за купата на
BG PIZZA SCHOOL
Къси дисциплини:
Телешко за купата на Ростар
Паста SURGITAL, за купата на Делита трейд
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Основни теми на 11-то издание на Национална
кулинарна купа на България
В отборното представяне темата е:
„Иновация – трактовка на популярни френски ястия“.
При индивидуалната борба за титлата Най-добър готвач на 2018:
„Модрена класика – Българска история“.
За титлата Най-добър сладкар на България таз годишната тема е:

Национална кулинарна купа на България
е насочена към:
Хора от всички възрастови групи с кулинарни интереси
Професионални готвачи
Ученици
Изграждащи се професионалисти в кулинарията

„България-Люлка на цивилизацията, Тракийско златно съкровище”.

Ресторантьори

При младите претенденти за приза Най-добър млад готвач, под егидата на

Хотелиери

Министерство на образованието, темата тази година ще е:

Кетъринг фирми

„Пилешко в три разновидности – студено предястие, супа и основно ястие“.
Във финалния кръг в дисциплината Най-добър млад хлебар-сладкар темата е:
„Натурален Брьош и десерт, сладкарски изделия с основен продукт бял шоколад
и горски плодове“.
Най добрите резултати от първия ден ще се класират за втори кръг: „Черна Кутия”

Сомелиери
Хора с друг професионален интерес към храната и качествените напитки
HR отдели на компании, заинтересувани в организирането на обучения и
тиймбилдинг програми, свързани с храната, готвенето и виното

Организаторите ще предоставят на отборите „черни кутии“. Всяка кутия ще съдържа

Медии, електронни и печатни издания, продуценти

еднакъв асортимент и количество продукти, създавайки равни условия за всички

Фирми, доставчици и производители на професионално оборудване

участници. Организаторите ще обявят темата и продуктите при стартиране на финалната дисциплина.

Производители и търговци на хранителни продукти

Те ще бъдат оценени по следните критерии:
вкус
визия
ефективното използване на съставките
балансираност на менюто
оригиналност
използвани кулинарни умения и техники
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Национална кулинарна купа на България 2018
Дати на провеждане
19 април 2018 | брифинг с организаторите и регистрация на всички участници
и организатори, жребии за номер на бокс
20-21 април 2018 (петък, събота) | състезание
Място на провеждане
Пловдив, Международен панаир Пловдив, Палата 2
ПРОГРАМА
20 април, петък 08:00 – 19:00
Състезание в отделните категории – първи кръг
Най-добър млад хлебар-сладкар на България
Най-добър пицар на България за купата на BG PIZZA SCHOOL
Най-добър млад готвач на България
Готвач на България
Паста SURGITAL, за купата на Делита трейд
Презентации
Обявяване на класиране

Национална кулинарна купа до момента
Национална кулинарна купа на България се провежда всяка година. Предстои
11-тото поредно състезание Национална кулинарна купа на България в гр. Пловдив. Състезанието дава възможност българските готвачи и техните млади последователи да покажат своя кулинарен талант. Да се борят в динамична обстановка с колеги от цяла България, да научат и да предадат опит и да се запознаят
с новости в кулинарията по времe на кулинарните презентации. Победителите
получават сертификати, купи и медали. Всички участници получават сцена за
изява, където да демонстрират своите умения пред голяма публика, дошла да
види кулинарните им достижения.

21 април, събота 08:00 – 16:00
Състезание в отделните категории – втори кръг
Най-добър пицар на България
Категория Паста за купата на Делита трейд
Категория Телешко за купата на Ростар
Най-добър млад готвач на България
Сладкар на България
Готвач на България
Метро кулинарен отбор на България
Награждаване в категории
Очаквани посетители: над 2000 – професионалисти и хора от бранша
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Партньорство

Инвестирайки в Национална кулинарна купа на България
вие получавате:
Професионално организирано кулинарно състезание
Добре фокусирана голяма целева аудитория
Възможност за формиране на много позитивни нагласи

Организатори
Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ) е формирана през февруари 2005. Целта и́ е да издигне отношенията общество-готвачи на ново ниво, като
подобри престижа и статута на практикуващите готвачи и оказва ценна помощ в
отношенията с партньори, организации, клиенти и колеги, в България и чужбина.
Асоциацията има дългогодишен опит в организирането на професионални събития като ежегодната Национална кулинарна купа в Пловдив, както и Националната

Информационна и рекламна кампания
Специална професионална среда от шеф-готвачи, ресторантьори, хотелиери и
кетъринг компании
Подкрепяте българската висша кулинария
Подкрепяте каузата за повишаване на кулинарната култура в България
Спонсорски пакети – ценови условия
Описание		

Пакет

световни, европийски състезания и квалификации. Участниците от Национална ку-

Генерален спонсор

Платина

линарна купа на България са печелили десетки медали от тези състезания по цял

Спонсори		

Злато

Партньори

Сребро

B2B Маркетинг

Бронз

квалификация за Bocuse d’Or. В годините БАПГ е изпратила стотици участници на

свят. Участници и организатори на Национална кулинарна купа не веднъж са били
премирани на Олимпийските кулинарни игри в Германия. Националният кулинарен
отбор на България има три последователни участия на тези игри, а Кулинарната
купа в Пловдив е мястото на което се откриват новите надежди на Националния
ни отбор. Сред лицата на БАПГ са някои от най-утвърдените и популярни български
шеф-готвачи като Андре Токев, Димо Димов, Иван Манчев и Николай Боруков,
Андрей Стоилов.

за контакт:
Андрей Стоилов

Българската асоциация на професионалните готвачи

Т 0898 776 035 Е andreiystoilov@abv.bg
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Спонсорски пакети
Пакет Генерален Спонсор - ПЛАТИНА

Пакет Партньор – СРЕБРО

Получавате следните рекламни активности:

Получавате следните рекламни активности:



Името на Генералния спонсор се изписва заедно с името на събитието на



Името на Партньора се изписва заедно с името на събитието на всички
комуникационни канали

всички комуникационни канали


Рекламна позиция (банер) пред залата на събитието, Палата 2



Позициониране на банер на Партньора по време на събитието



Позициониране на банер на Генералния спонсор по време на събитието



Представяне на продукти/услуги на Партньора по време на събитието



Представяне на продукти / услуги на Генералния спонсор по време на



Генериране на 5 електронни рекламни съобщения в каналите на БАПГ в
периода 01 март 2018 до 01 септември 2018 г.

събитието на специално обособено за целта място


Възможност за предоставяне на подаръци / мостри до участниците в събитието
на продукти на Генералния спонсор

Пакет B2B маркетинг по време на събитието – БРОНЗ



Възможност за презентация по време на събитието

Получавате следните рекламни активности:



Възможност за интервюта и изработка на продуктови материали





Генериране на 10 електронни рекламни съобщения в каналите на БАПГ
в периода 01 март 2018 до 01 септември 2018 г.

Пакет Спонсор – ЗЛАТО

B2B маркетинг по време на събитието – предоставяне на продукти, рекламни
материали за гостите



Генериране на 3 електронни рекламни съобщения в каналите на БАПГ в
периода 01 март 2018 до 01 септември 2018 г.

Получавате следните рекламни активности:


Името на Спонсора се изписва заедно с името на събитието на всички
комуникационни канали



Позициониране на банер на Спонсора по време на събитието



Представяне на продукти/услуги на Спонсора по време на събитието на
специално обособено за целта място



Възможност за презентация по време на събитието



Генериране на 6 електронни рекламни съобщения в каналите на БАПГ в
периода 01 март 2018 до 01 септември 2018 г.
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Спонсори и партньори

Схема на залата

Бокс 3

Бокс 4

Бокс 5

Бокс 6

Бокс 7

Бокс 8

Бокс 2

Бокс 9

Бокс 1

Бокс 10

Сладкарска
кухня
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