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Добре дошъл в отбора на презентаторите! 

Радваме се, че имаш желание да споделиш твоето приключение в Клуб на пътешественика! 

Какво е необходимо, за да презентираш в Клуб на пътешественика?      

Да имаш интересно приключение за споделяне, подплътено със снимки, може и видео и да си в добро 
настроение   

Да си готов да го споделиш с публика от 65 човека! 

Да се срещнеш с нас преди това, за да се запознаем, да ни разкажеш ти за себе си и ние за нас  

До 10 дни преди края на предходния месец  да ни изпратиш кратък анонс за събитието, който да 
отговаря на следните въпроси: кога, къде, за колко време, с кого, защо и някоя и друга забележителна 
нотка, а може и самия ти да го направиш с питанки към хората. За пример, може да погледнеш анонс на 
предишна презентация. 

Необходимо е да ни изпратиш и снимка за кавър фото на събитието, ориентирана лендскейп и с не по-
малко от 400 пиксела на ширина. 

Съдържание и продължителност на презентациите: 

Добре е да се стремиш презентацията ти да е около 1 час – 1час и 15мин, за да има време и за въпроси 
след това. Съобрази броя на снимките с тази продължителност. Нашият съвет е да си направиш 
репетиция пред някой приятел или сам вкъщи за да придобиеш представа как да структурираш 
съдържанието и колко време ще ти е необходимо.  

В самата презентация може да включиш всякакви забавни случки, любопитни факти и детайли, а 
колкото по-безизвестни са те, толкова по-интересно е за публиката. Ако си се сблъскал с местните 
обичаи, култура, храна, хора и начина им на живот, ще е страхотно да го споделиш.  

По време на самата презентация може да споделиш малко географска или логистична информация за 
самото място, на което си бил, за да бъде максимално полезно за публиката. Хубаво е, но не и 
задължително, да има карта на маршрута ти (но не и отделяй прекалено много време).   

Ние от Клуб на пътешественика уважаваме, че хората са различни и сме на мнение, че всички хора по 
света имат право на собствени разбирания за живота, затова е важно в презентациите да няма 
расистки, сексистки, хомофобски или други забележки, които биха могли да обидят някого. Не се 
допускат политически агитации, промотиране на дейности и спортове които вредят на природата или 
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културата на местните общности. Не се допуска рекламиране туроператорска дейност или други бизнес 
начинания – за това сме предвидили отделна рубрика и е добре да се свържеш с нас за повече 
информация. 

Техническа подготовка  

Информирай ни преди събитието дали ще си носиш флашка, хард диск или лаптоп - ние имаме и наш на 
разположение. Добре е да пристигнеш поне 45 минути преди презентацията, за да може да 
изпробваме техниката.  

Молим предварително да ориентираш всички снимки правилно за гледане по време на презентацията. 
Ако все пак има някоя обърната неправилно, ще може да се забележи на предварителната проверка. 
Ако презентацията включва и видео материали, е добре да се отдели малко повече време за настройки 
– можеш да си на място около час преди началото. 

Нашият мултимедиен проектор е с VGA накрайник, провери дали имаш на твоя лаптоп, такъв изход, ако 
избереш варианта за презентиране от твой лаптоп. 

Какво представлява рубриката ПРЕЗЕНТАЦИЯ?                                      

Рубриката ПРЕЗЕНТАЦИЯ се случва всяка сряда /често и понеделник/, като събитията от началото на 
месец май до края на септември започват от 19:30 часа, а от началото на октомври до края на април от 
19:00 часа.  

Тъй като публикуваме месечен календар със събитията, ако си възпрепятстван, молим да ни 
предупредиш преди края на предходния месец! 

Ние публикуваме събитието във фейсбук страницата ни и в сайта ни. Присъствието е чрез 
предварително закупуване на билети онлайн или от всички офиси на ЕконтЕкспрес (с предварителна 
заявка от сайта) или от Клуб на пътешественика в предходен ден! Поради струпване от хора на входа 
билети в деня на събитието НЕ СЕ ПРОДАВАТ. Актуална информация за билетите публикуваме на 
страницата. 

За събитието има 7,50 лева входна такса, която включва безплатна напитка на бара, почерпка със 
сладки и солени хапки и място за презентацията. 

Имаш възможност да поканиш безплатно 3-ма приятели, като е необходимо предварително да знаем 
имената им. 

А за теб, накрая, има малък подарък от нас! 


