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Как възникна идеята ?
• Телекомуникационна компания –
цели

- Подпомагане на развитието на спорта в България

- Популяризиране на услуги на компанията

- Достигане до специфични таргет групи – бизнес и спорт

- Генериране на медиен интерес



Как най-успешно да постигнем
целите?

• ПР в сферата на спорта

- Спонсориране на атрактивен спорт

- Дългосрочна инициатива

- Интересни събития

- Ползотворни партньорства



Скуош
• Нетрадиционен спорт

• Динамичен

• Привлекателен за
млади хора / бизнес
среди

• Недостатъчно
популярен в България



БТК Скуош купа –
етапи на организация

1. Изграждане на концепция – национален
скуош турнир

2. Партньорства - Българската скуош
федерация

3. Поставяне на конкретни цели и задачи
4. Планиране – 4 турнира годишно
5. Идентифициране на целевите групи
6. Комуникационна стратегия



БТК Скуош Купа – Първият турнир

• Подготовката:
- Организация
- Обявяване на събитието
- Рекламни материали
- Връзки с медиите

• Събитието:
- 21-22 март 2004
- Скуош клуб Виктория, София
- Над 30 участника от цялата страна
- Медии



БТК Скуош Купа – Първият турнир



Развитието на турнира
• Осем турнира за две години
• Организиране на турнир в Пловдив
• Увеличение на наградния фонд
• Международно участие в БТК Скуош Купа
• Регистриране на турнира в
Международната професионална скуош
асоциация - PSA



Развитието на турнира
• Промяна на логото и визията



Развитието на турнира
• Генериране на интерес към турнира сред
все повече любители и професионалисти



• Увеличаване на медийния интерес



Резултати
• Старт на популяризирането на скуоша сред
целевите групи

• Генериране на интерес към БТК Скуош купа

• Поставяне началото на професионалното
развитие на скуоша в България

• Предизвикване на международен интерес

• Мотивиране на българските професионални
играчи



Следващи стъпки

• Привличане на повече участници

• Популяризиране на скуоша сред по-
широка публика

• Провеждане на турнира и в други градове



ОЧАКВАЙТЕ
ПРОДЪЛЖЕНИЕ☺
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