


ФАРА е най-големият рекламен фестивал и най-
престижното събитие на комуникационната индустрия в
България.

В лекционната програма на Фестивала през последните
му издания сме имали удоволствието да приветстваме на
сцената световноизвестни личности, сред които Oliviero
Toskani, Hamish McRae, Steve Henry, Oscar Farinetti,
Yonathan Dominitz, Jorg Riommi, както и
професионалисти – българи с постижения на
международно ниво - проф. Богдан Драгански, Димитър
Караниколов, Александър Калчев и други.

www.fara.bg

www.facebook.com/FARABulgaria

www.instagram.com/fara_bulgaria/

http://www.fara.bg/
http://www.facebook.com/FARABulgaria
http://www.instagram.com/fara_bulgaria/


Конкурсната програма е отворена за участие на
комуникационни агенции, които се състезават в редица
категории на Творчески и Медиен фестивали.

Големите отличия на ФАРА

Агенцията, събрала най-много точки в Творческия
фестивал, получава отличието „Творческа агенция на
годината“.

Отличието „Медийна агенция на годината“ се връчва на
агенцията, събрала най-много точки в Медийния
фестивал.

ФАРА отличава и рекламодателите, като връчва
специалната награда „Рекламодател на годината“ на
компанията, събрала най-много точки от всички
категории в Творческия и Медийния фестивали.

https://www.baca.bg/wp-content/uploads/2022/06/2022FARA_Creative_agency_ranking-1.pdf
https://www.baca.bg/wp-content/uploads/2022/06/2022FARA_Creative_agency_ranking-1.pdf
https://www.baca.bg/wp-content/uploads/2022/06/2022FARA_Media_agency_ranking-1.pdf
https://www.baca.bg/wp-content/uploads/2022/06/2022FARA_Client_ranking-1.pdf


От началото на 2022 г. БАКА се присъедини към
семейството на Art Directors Club of Europe. С това най-
големият фестивал на креативната индустрия в България
се включи в международната верига от фестивали, чиито
победители се допускат до участие в ADCE Awards.

Наградите ADCE са единствените по рода си, които
обединяват в един конкурс национални състезания от
30 държави в Европа. Право на участие в ADCE Awards
имат изключително рекламни форми и комуникационни
кампании, отличени на локалните конкурси, с което те
получават международна видимост и популяризиране.

С участието си в ADCE Awards победителите и
финалистите във ФАРА се състезават за международно
признание като най-добрите примери на рекламата и
дизайна в Европа.

http://www.adceurope.org/
https://www.adceurope.org/awards/


Най-големият и престижен форум на
комуникационната индустрия в България 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.

Атрактивната сграда на Международен
конгресен център Бургас е разположена в
Зоната за обществен достъп на пристанище
Бургас – в близост до Морска гара, Централна
ЖП гара Бургас и Автогара Юг, както и до
редица първокласни хотели.

Повече за локацията на www.iccb.bg

http://www.iccb.bg/


период на кампаниите 1 януари 2022 – 10 април 2023

обявяване на регламента 6 март

entry workshop 22 март

“Early bird” entry deadline 12 април

“On time” entry deadline 20 април

Фестивал 8 - 10 юни

място Международен конгресен център Бургас

церемония по награждаване 10 юни



За контакти: 

Таня Йорданова

m: 0888 061 880

е: tanya.yordanova@baca.bg

mailto:tanya.yordanova@baca.bg
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