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Фирма  ”БАЛКАН ТРЕЙД ФЕАР СЕНТЪР” ЕООД е създадена с цел да 

доведе до тесен контакт българския производител с  гръцкия търговец в сферата 

на текстилната и обувна промишленост (дамски,  мъжки,  детски, спортни, 

работни облекла и обувки, спално бельо за хотели и др.)  Това,  както знаем  до 

момента се осъществяше много трудно и в повечето случаи  дори невъзможно. 

В период на икономическа криза и изобилстващия от китайски стоки гръцки 

пазар, се стигна до търсенето на достъпни и качествени български стоки с 

европейски стандарт. 

Затова ”БАЛКАН ТРЕЙД ФЕАР СЕНТЪР” ЕООД  Ви предоставя: 

 

Мнението ни е, че всеки един български производител би желал да  разшири 

своите пазари и да създаде нови контакти. 

 

 професионален екип от сътрудници, знаещи както български , така и 

гръцки език, които ще улеснят комуникацията между производител и 

потребител. 

 място, където можете да изложите Вашите мостри. 

 цялостна и подробна информация за Вашите клиенти. 

 заинтересованост за осъществяване на сделки и постоянен контакт с нас. 

 коректност и лоялност в отношенията ни. 

Целта ни е да предлагаме високо ниво на услугите,  бързо обслужване и 

осигуряване на пазари. 

Задължението ни е да разбираме нуждите Ви и да предлагаме най-добрите 

решения. 

“БАЛКАН ТРЕЙД ФЕАР СЕНТЪР”  ЕООД се намира в началото на Солун  

на централния път България - Солун и по конкретно 9-ти километър Солун – 

Кавала, район Дервени, на застроена площ с размери 5.400 кв. м. 

Гръцкият пазар в областта на облекла и обувки разполага с около 63 500 

търговски и     18 560 зимни и летни туристически обекта за продажба на 

дребно. 

Скоро официално отваря врати първият по рода си Интербалкански Изложбен 

Търговски Център, с цел да създаде контакт между българските 

производители и гръцките търговски обекти (магазини). 



 

Стоки: 

 Дамски облекла 

 Мъжки облекла 

 Детски облекла 

 Спортни облекла 

 Вечерни и официални облекла 

 Дамски облекла XXXXL 

 Мъжки облекла XXXXL 

 Облекла за бременни 

 Сватбени облекла 

 Кръщелни облекла 

 Бебешки облекла 

 Плажни облекла 

 Бански костюми, шорти, бермуди ... 

 Работни облекла 

 Бельо 

 Чорапи, чорапогащи 

 Пижами, нощници 

 Обувки: мъжки, дамски, детски, спортни, бебешки 

 Аксесоари: дамски, мъжки, детски, спортни, бебешки 

 Чаршафи, одеала, калъфки, кърпи за хотели и ресторанти 

 Халати, покривки 

 Опаковачни материали за магазини предлагащи облекла и обувки 

 Оборудване за магазини предлагащи облекла и обувки 

 Завеси 

 

 

Diavalkaniko (Balkan Trade Fair Center)  

Контакт 

 
България 

2850 гр.Петрич, област Благоевград 

ул. „Черно море” 7 

 

Гърция 

Район Дервени ПК 56010 

9-ти км Солун – Кавала 

Солун, Гърция 

Greece  

0030 2310 020 156, 0030 2310 020 157, 0030 2310 020 158  
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http://www.diavalkaniko.com  
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