
 

 
 
ОТВОРЕНА ПОКАНА     “OUR FARA”, ИЗДАНИЕ 2023 
 
 
 

След успешното въвеждане на инициативата „Our FARA“, тази година БАКА 
отново се обръща към своите членове с покана за участие в програмата на 
ФАРА. Всички агенции могат да кандидатстват със свое предложение и да 
станат част от програмата на фестивала. 
 
“Our FARA” е предизвикателство към всички членове на БАКА да предложат 
и да организират/създадат дискусии / лекции/ инициативи / активации / 
материали, които са подходящи и биха представлявали интерес за 
аудиторията на ФАРА и да бъдат реализирани в изданието на фестивала през 
2023 година. 
 
Целта е агенциите да споделят своя опит, визия, ценности и начини на 
работа под формата на образователни и информативни инициативи. Така 
всяка агенция ще има шанса да обогати фестивала, създавайки съдържание, 
но и да генерира интерес у потенциални клиенти / служители / партньори 
/ подизпълнители и дори широката публика. 
 
През 2023 година Фестивалът на Българската асоциация на комуникационните 
агенции – ФАРА ще се проведе за двадесет и трети път. Фестивалът отново ще 
озари българското Черноморие, но за първи път ще е в Бургас. Събитието ще 
се проведе от 8 до 10 юни 2023 в ICCB - Международен конгресен център 
Бургас. 
 
С  този имейл отправяме отворена покана към всички членове на БАКА за 
предложения, с които биха искали да обогатят програмата на ФАРА. Ние 
вярваме, че всяка агенция, без значение от полето си на експертиза, има 
достъп до професионалисти, идеи, ноу-хау или прозрения относно 
българския и глобалните пазари, които биха могли да допринесат към 
преживяването на индустрията по време на събитието. 
 
Подборът на инициативите ще се направи на база на приложения 
въпросник, в който заинтересованите агенции ще могат да представят своята 
идея. 
 
Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, съставена от участници в 
Работната група, отговаряща за съдържанието на ФАРА 2023. и след анализ, 
селекцията ще се представи и одобри от Управителния съвет на БАКА. 
 



 
Срокът за изпращане на предложения е 15 март 2023 г. 
 
 
Срокът за одобряване на предложените идеи и обратна връзка към 
агенциите е 27 март 2023 г. 
 
Агенциите, чиито предложения бъдат селектирани, ще получат до 2 
безплатни акредитации за свои представители, пряко ангажирани с 
реализирането на инициативата. 
 
Поканата за образователен, информативен и вдъхновяващ формат 
е отворена за участие, като предложенията предварително трябва 
да отговарят на следните критерии: 
 

• Предимство ще имат формати, които промотират и развиват бранша 
и професионалистите в него; 
(Лекции, дискусии, workshop-и, активации, образователни инициативи, 
конкурси, showcase или talk на артисти и/или подизпълнители, с които 
агенцията работи или чиято работа оценява високо.) 

 
Инициативата да е релевантна и полезна за индустрията; 
 

• Инициативата може да е брандирана от агенцията-организатор, но 
да не е “self-promotion“ без образователен/обучителен/вдъхновяващ 
ефект; 
 

• Инициативата да се случва в рамките на ФАРА 2023, като не е 
задължително тя да се провежда в сградата на ICCB - 
Международен конгресен център Бургас; 
 

• Агенциите да поемат логистиката и разходите по осъществяване на 
инициативата, като БАКА, като организатор на ФАРА, се ангажира да 
предостави своите комуникационни канали, за да я промотира и 
отрази впоследствие. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение: Въпросник 
 



“OUR FARA”, ИЗДАНИЕ 2023 
 
 
Агенция: 
 
Лице за контакт: 
 
E-mail: 
 
Mobile: 
 
 

Представяне на инициативата 
 

• Какво е името/темата на вашия панел/активация/обучение/и т.н.? 
 

 

• Кратко описание в свободен текст на вашата идея/основна концепция за 
панела/активацията. 
 

 

• Защо тя би била подходяща за аудиторията ни - хора от агенциите, 
бъдещи клиенти, партньори или потенциални служители? 

 Каква ще е продължителността на публичната част от инициативата ви? 
 

 

• Вашата инициатива изисква ли достъп до общите пространства на 
Международния конгресен център Бургас и/или голямата сцена? 
(Да/Не и За колко време?) 
 

 

• Каква логистична подкрепа бихте очаквали от Организационния комитет 
на ФАРА? 
 

 

 
 
 


