


Здравейте,
ние сме млади, амбициозни, свежи, усмихнати, мобилни и пълни с идеи хора, 
които са готови да станат приятели с теб и заедно да направим твоето 
събитие уникално! Предлагаме най-добрите решения за организацията на 
сватба, парти – фирмено или частно, абитуриентски бал, рожден ден, 
тиймбилдинг. Ще направим цялата украса, реклама, програма и 
координация за клуб, заведение, ресторант, специален повод или… просто 
каквото ти хрумне. Специалисти сме и по изграждането на цялостната визия 
и PR на дадени кампании и личности.
Основана в края на 2016 година – Event NewLive Agency, бързо се наложи на 
пазара с иновативните си методи, решения и идеи, които във времето 
спечелиха редовни клинети, като: Община Хасково, Община Крумовград, 
CrediYes, Elinor Summer Place, хотел „Маринела“, Christian Of Roma, фирма 
„Недев“, аптеки Гален, Хиполенд, стотици младоженци, абитуриенти и други. 

Екипът ни внимателно те изслушва, изготвя план,
оферта, график и подбира екип за всяко събитие.
Работим с най-добрите професионални водещи,
DJи, кетъгинг, декоратори, флористи и
координатори. И точно в това е успехът ни -
работата за всеки един от нас е удоволствие, което
ни забавлява, кара да се усмихваме, дори и да
мечтаем.

   "Когато ми хрумна идеята, освен водещ да бъда и
организатор на събития, нямах представа колко ще
заобичам и тази работа. Точно толкова, колкото 
 обичам сцената. Тогава имаше и конкуренция, която
ме накара да бъда упорит, да мисля всеки ден
различни идеи. И ето: сега сме сред най-добрите в
България и почти без конкуренция. С много
партньори и приятели. Това ме прави щастлив."

Благодаря на всички колеги, приятели, партньори
и клиенти, че сме заедно! Без Вас, "Ивент НюЛайв"
нямаше да е това, което е - лидер на пазара в
организацията на събитията и агенция, която всеки
ден има нови проекти и идеи, по които работи,
защото твоето събитие е... наша работа! 

ТЕОДОР ТОДОРОВ - ТЕОТЕОДОР ТОДОРОВ - ТЕО
собственик и създателсобственик и създателсобственик и създател

https://prnewlive.eu/friend/




Един ден, а толкова много подготовка. И си 
заслужава всяка минута, която отделяме, за да го 
превърнем в приказка. Ето защо обещаваме, че 
ще бъдем до теб от първата минута и среща, през 
цялото време на планиране, всяка секунда по 
време на тържеството, до последния гост, останал 
да танцува на дансинга. Това, ние от Event 
NewLive Agency наричаме цялостна координация. 
 Твоята работа е само да ни разкажеш какво си 
представяш, другото ще направим заедно, без да 
те занимаваме излишно. Част от нещата, в които 
ще ти помогнем са:

 - изготвяне и постоянен контрол на сватбения 
бюджет по отделни пера;
 - избор на дата за тържеството;
 - резервация и декорация на избрания 
ресторант или зала за сватбата и организация на 
кетъринга;
 - съдействие при изпълнението на всякакви 
сватбени ритуали;
 - съвети за актуалните тенденции; 
 - избор и съвети за професионални фотографи;
 - препоръки за избор на видеозаснемане;
 - снабдяване на рокли и аксесоари за 
шаферките;
 - професионални и изпитани DJ-и с озвучителна 
и осветителна техника;
 - най-добрите водещи в България, сред които и 
емблемата на сватбите - Теодор Тодоров - Тео; 
 - изготвяне на регистър на сватбените подаръци;
 - поръчка и доставка на сватбена торта;
 - идеи и осигуряване на оригинални подаръчета 
за гостите;
 - поръчка и печат на сватбените покани;
 - създаване на уеб сайт, отразяващ сватбата;
 - поръчка и осигуряване на сватбените халки;
 - организация на пътешествието за медения 
месец;

Сега можеш да планираш всичко за твоята сватба 

онлайн и то напълно безплатно през нашата нова и 

уникална платформа "планирай онлайн", поместена на 

страниците на сайта: www.eventnewlive.eu - 24 часа в 

денонощието, от всяко устройство и да получиш 

примерна оферта веднага! 

https://prnewlive.eu/events/decor/
https://prnewlive.eu/wedding-travel/
https://prnewlive.eu/wedding-travel/


Ние от Event NewLive Agency, като водещ организатор на свтаби 
знаем, че цветята като символи с различни значения винаги са 
играли важна роля в много култури и религии. Булчинският букет, 
какъвто го познаваме днес, възниква през 16 век. Днес обаче сме 
2023-година и със сигурност нещата са се променили доста! 
Вариантите, когато става въпрос за избор на цветя и аранжировки, 
са практически безкрайни, знаем го от безбройните срещи с булки. 
За избора на цветове е особено необходимо да се обърне внимание 
на нюанса на цвета на сватбената рокля и стила на бижутата, 
казват експерти. Ние, обаче смятаме, че това няма нищо общо – 
изборът на еднакви тонове обаче е малко скучен. За да не 
изглеждате лишени от въображение, по-добре е да изберете малко 
контраст в цветовете и да слушате вашият сватбен агент от нашата 
фирма! Нещо, което може да направите още при планирането на 
събитието онлайн още сега!

Бяло платно, подаръци за гости, шампанско за кума, ритуална 
погача... още какво? - ако си задаваш този въпрос, то ние от Event 
NewLive Agency сме помислили и направили всичко възможно да 
сме ти полезни.
Уникалната платформа, разработена от екипа ни, ще ти позволи 
само с няколко клика и в рамките на 5 минути да отбележиш 
необходимите за сватбата си неща: украса, артикули, кетъринг, 
торта, трансфер на гости от точка до точка, наем на сватбен 
автомобил, запазване на ресторант... и много други. 
Веднага след попълването на формата ще получиш мейл с 
примерна оферта, която след обсъждане с наш представител ще 
уточниш в детайли!
Времето е важно, ето защо трябва да го пестим!

www.eventnewlive.eu  

https://prnewlive.eu/events/weddings/
https://prnewlive.eu/wedding_planing/
https://prnewlive.eu/wedding_planing/


Много видеоклипове от нашите сватби, ритуали и други, може да гледаш в сайта ни, 

както и в новия обновен канал в You Tube:  https://www.youtube.com/@EventNewLive

Кажете си: "Да" пред Вашите гости на 
специална церемония. Ние ще 
организираме всичко - от украсената 
арка, според твоята идея и концепция, 
до вълнуващ сценарии и ритуалчик, 
който да пресъздаде една наистина 
вълнуваща приказка. Имаме редица 
идеи, само ни попитай...

За да бъде събитието напълно 
завършено, ние ще посрещнем гостите, 
ще ги насочим, настаним по местата им. 
А по време на цялата вечер 
координаторите ни ще следят всичко по 
тайминга, ще отговарят за нормалното 
протичане на вечерта. И най-важното 
ще спомагат работата на водещия, 
екипа и на Вас, скъпи младоженци! 



За да бъде всяко едно събитие истински 
звездно, ние разполагаме и работим с 
най-добрите по отношение на 
осветлението. Фоново или страхотно 
парти-денс осветление, винаги се 
допълват и създават уникална 
обстановка. Светещ подиум, както и 
сцена също могат да бъдат уникално 
допълнение към тържеството. Само 
трябва да ни попиташ за повече 
информация.

Можем да направим и реализираме 
твоята сватба и събитие навсякъде! 
Разполагаме с столове тип "Шивари", 
кръгли маси, високи коктейлни маси, 
чаши, както и чинии, прибори за 
хранене и шатри, с които да обезпечим 
събития на открито и до 250 души гости, 
което ни дава свобода на работа и 
независимост. Ето това се казва да 
сбъднем мечтаната сватба, колкото и 
нестандартна да е идеята ти! 

      Истинско пиро-шоу в небето, когато искаш да те 
забележат. Фойерверки и провеждане на 
пиротехнически спектакли и шоу програми за 
фойерверки. Високото качество на работа и 
консумативи, както и доказан професионализъм на 
екипа, ще направят запомнящо се твоето събитие. 
Бюджета определяш ти, а спомените остават за дълго.

      Най-доброто и качествено обслужване за 
различни събития – изграждане на „уелкъм дринк“, 
професионални бармани и сервитьори за перфектното 
представяне пред госите ти. С чаша шампанско всичко 
е по-усмихнато, а когато добавим и пловдове... 
началото на всяко събитие придобива друг стил и 
ниво. Нашите експерти ще те посъветват кое е 
подходящо за теб. А и всяка идея е добре дошла! 

     Екипът ни е реализирал сватбени 
тържества на стотици локации в страната 
- от морски и летни, до приказни горски 
и такива през есента. Ето защо ние най- 
точно можем да те насочим коя е 
подходящата за теб зала, ресторант или 
градина. Ще споделим нашите отзиви и 
плюсове от огромния ни опит!



звездно посрещане на всеки клас пред 
ресторанта или залата;
дискотека под открито небе: за абитуриенти и 
гостите, дошли да ги изпратят;
брандирана сцена с озвучаване и осветление;
професионални фотографи, които да запечатат 
всеки готин момент;
видео-стрийм в социалните мрежи, за да 
видят всички кои са "Звездите на бала"; 

Месец Май е любимото ни време от годината, 
защото го свързваме с пролет и... супер щури, 
усмихнати, млади, готини абитуриенти, които 
огласят града с весели викове и броене до 12. А 
и ние сме млади... толкова, че си спомняме за 
нашите бални вечери. Това е причината с 
огромно желание и вълнение да организираме 
"Абитуриентски балове", вече толкова години!
Нашите парти-купони се превърнаха в емблема и 
запазена марка на Еvent NewLive Agency! 

Всяка година все по-смели в решенията, с повече 
иновация и тенденции от големите сцени, бързо 
"детронирахме" остарялата конкуренция с 
еднотипни статуетки, две грамоти и четене на 
стихове пред абитуриенти в ресторанта... 
(Боже, това е Абитуриентски бал, не читалищен 
клуб!) 
И... се превърнахме в любим екип на хиляди 
завършващи момчета и момичета от редица 
елитни гимназии в различни градове - Хасково, 
Кърджали, Свиленград, Крумовград, Пловдив, 
София, Бургас и Варна. 

Организацията на един абитуриентски бал не е 
шега работа, но за нас е приятна, защото сме 
партньори с всички тях. Заедно обсъждаме идеи, 
говорим си как да протече купона, какви щуротии 
да измислим, каква музика да има... дори пием
кафе. С някои от тях пък се засичаме и по 
клубовете, говорим и си даваме "наздраве", 
защото сме приятели! А когато стане време за 
балната вечер, формулата е ясна: топ-водещия 
Теодор Тодоров, DJ KraSi Belev, екип по 
координация, фотографи, озвучители, осветители... 
3..2..1 и начало:



уникална програма за балната вечер;
обособени фото-зони с рекламни пана, за 
свежи селфита, сторита и снимки;
награди и томболи;
отличия и специални номинации, достойни за 
червен килим;
специално внимание и за преподавателите;
възможност за организация на заря;
гост-изпълнител за баланата вечер от всеки 
музикален жанр, при заявка и желание; 
възможност за уелкъм дринк; 
и още много изненади за всеки випуск, защото 
определено го заслужават. 

 

Освен всичко, екипът ни е разработил и 
виртуална платформа, в която абитуриентите 
могат да планират балната си вечер стъпка по 
стъпка с наши съвети и тяхното въображение. Това 
е възможно с няколко клика на страниците на 
сайта ни и е достъпно в цялата страна. 
Мобилният ни екип обича да пътува и реализира 
събития от Благоевград до Балчик, без проблем! 

Години упорита работа, стотици сцени, 
събития, няколко радиостанции, участия 
в десетки телевизионни програми – 
това е Теодор Тодоров – Тео. Водещ 
номер едно в страната! А за баловете и 
това как ги води и организира, няма 
смисъл да говорим - тук нещата са без 
конкуренция и присъствието му 
предизвиква "мижав" интерес към 
останалите, които се пробват да го 
копират! Името му се свързва с едни от 
най-големите проекти в България, на 
които е водещ, както и стотици балове и 
сватби!

Той е от младите и талантливи DJ в  
страната. Краси е човек, който 
определено обича партитата и купоните 
- както да присъства на тях, така и да е 
в основата на реализацията им. Зад 
гърба си има стотици сватбени 
тържества в цялата страна, както и 
балове - абитуриентски и семейни - 
това са едни от "силите му". Без 
значение за каква музика става дума, 
той определено усеща аудиторията и не 
дава мира на купона. Музиката е
неговата страт, а създаването на парти 
- в кръвта. 



Видеоклипове от звездните купони на нашите абитуриенти през годините, както и 

много новини, може да видите и на https://www.youtube.com/@EventNewLive  

Освен страхотните абитуриентски купони, ние успешно реализираме 
и организираме семейните балове - моменти, в които освен с 
приятели и роднини се празнува финала на един важен етап в 
живота - завършването. На тази специална вечер има много танци, 
усмивки, а понякога и сълзи от щастие, най-вече когато прегърнеш 
родителите и им благодариш! 

И тук ние от Event NewLive Agency сме важен акцент, защото ще 
направим индивидуална украса, на която да се снимате за спомен с 
гостите, осветлението на избраното място, за настроение и спомени. 
Водещ и DJ, за купон на макс. Ще ти помогнем да избереш 
правилното меню, да разпратиш поканите и да настаниш гостите. 
Всички ще помнят вечерта, а ти ще се забавляваш на 100%.

Повече, може да прочетеш на сайта ни: http://www.eventnewlive.eu  



Без значение какъв е повода, едно парти с колеги 
винаги е добре дошло! Това е време за танци, за 
усмивки, за наздравици и програма, която да 
забавлява гостите. 
Всяко събиране трябва да се отличава, да е 
различно, оригинално както и брандирано - с 
цветовете на фирмата, логото, мястото, 
тематиката и сферата на дейност. Наша работа е! 
Обичаме предизвикателства и ако искаш да ни 
отправиш такова – готови сме да го приемем.
Цялата организация, украса, декорация, 
програма за вечерта, артист-изпълнители, музика, 
озвучаване, осветление, че дори и … сцена ако ти 
трябва ще бъдат там където и когато каже шефа 
(или „ти“, ако си шефа). Тиймбилдингите пък са ни 
сила…

В годините зад гърба си имаме десетки коледни 
и новогодишни събирания, рождени дни и 
тематични вечери в различни и топ локации в 
страната. Ще сме ти полезни и в организирането 
и реализирането на всякакъв тип събития – 
бизнес срещи, семинари, годишни срещи и 
вечери, събития със социална насоченост, 
корпоративни събития, конференции, представяне 
на нови продукти, тематични събития, 
тиймбилдинг програми и активности, събития на 
открито, събития като корпоративен ден на 
семейството за служителите на компанията, 
инсентив пътувания и други. 

Обещаваме ти да обсъдим всеки детайл, ще ти 
предложим най-добрите решения и обезпечим 
всичко необходимо. Работим с почти всички 
артист-изпълнители в страната директно и можем
да поканим любимият ти, който си гледал на 
малкия екран - певец, танцьор, стендъп-комик, 
фокусник.

Можеш още сега да ни се обадиш, за да започнем 
да работим по събитието или да използваш 
максимално оптимизираната онлайн-платформа 
в нашия сайт, за да спестим време - там ще ни 
разкажеш накратко идеите си, ще получиш 
оферта, точно предложение... и всичко това на: 
 http://www.eventnewlive.eu - влез още сега! 



локация, съобразена със събитието: (зали, 
конгресни центрове, панорамни ресторанти); 
изграждането на модерна сцена, подиум и 
декора към нея;
видео стени и LED-екрани за предаване на 
живо, излъчване на рекламни спорове и други 
с различни размери;
сценично осветление и пиротехнически ефекти 
към него, осветление съчетано с музика;
озвучаване на най-добро ниво, включително: 
микрофони, пултове, монитори и други;
ТВ-кран за заснемането на събитието;
камери и телепромптер;
"трасе" за излъчването на събитието в 
директен ефир или запис;
изграждане на пулт-зона (команден център) за 
командване на видео, аудио нуждите, както и 
осветлението;
професионални водещи;
доказани режисьори, хореографи и 
сценаристи;
обзавеждане на залата - столове, маси, 
дивани, бар-зони и всичко за провеждането 
на събитието;
лицензирана фирма за охрана;
билет-система, покани за гости, както и 
хостеси при настаняването; 
PR-маркетинг, директна връзка с медии за 
отразяване на концерта, конкурса, събитието;
възможност за помощ при регистрация за 
патент на марката, името, логото и други;
24 часа връзка с представители на екипа;
артист-изпълнители. 

Тук мислим мащабно! И модерно! А съчетанието
на тези две думи, в комбинация с Event NewLive 
Agency ражда истински звездни събития. Ние сме 
били в организацията, както и на сцените на 
едни от най-големите събития в страната - от 
модните подиуми на Sofia Fashion Week, Мис 
България, Lady Universe, до празници на общини, 
фестивали и концерти на знаменитости. 

Създадохме изключително добри партньорства, 
благодарение на които можем да ти предложим:



Освен всичко, което ти разказваме, определено 
можем да помогнем на всеки клуб, дискотека, 
хотел и ресторант, като организираме: 
представяне на модни колекции в определени 
вечери, тематични шоу-програми. Имаме 
страхотни идеи за грандиозни откривания на 
обекти и всичко това го прави една агенция - 
нашата. 

Ако се чудиш кой гост-изпълнител да поканиш, 
или ти трябва DJ, обърни се към нас. Ще ти 
съдействаме да направиш цялата месечна 
програма така, че винаги да бъде разнообразна 
и предизвикваща интерес, съобразно бюджета ти. 
Нашите експерти ще те посъветват и "движат" 
дори рекламата в социалните мрежи, снимките, 
както и отразяването в медиите, доброто име и 
поканата на известни личности. Само трябва да 
ни се обадиш и довериш!  

     Изгражданите от нас подиуми могат да се ползват, 
както на закрито, така и на открито, за всякакъв тип  
мащабни събития. Краката на подиума могат да бъдат 
във вода, а практикаблите са с размер 2 х 1 м., като
различните по форма и височина конструкции са в  
диапазона от 0.30 до 3 метра. Подхода на Event 
NewLive Agency е индивидуален за всяко събитие и 
нужди. 

     За всяко едно мащабно събитие е необходимо 
видео. От тази година предлагаме LED видео стена 
под наем с размери от 5 до 12м2. Тя е подходяща за 
големи семинари и презентации, гръб на сватбени 
маси и сцени. Те са с висока резолюция и регулируема 
яркост. Възможност за изграждане във формата на 
крива, благодарение на технологията LED Curved.

      Кристален звук, съчетан с най-новата и актуална 
техника: тонколони, пултове, микрофони, стойки, 
миксери, монитори и висчко необходимо за 
озвучаването на събитието, без значение от неговата 
локация и мащаб. Ние от Еvent NewLive Agency си 
партнираме с истински големите професионалисти в 
тази сфера. И сме готови да ти ги предложим!



     Всичко, което е необходимо за ритуала е на една 
ръка разстояние - ние ще ти подготвим артикулите, 
украсата и кенди-бара за тържеството. От поканите за 
кръстниците, свещите, кутията за църквата, кутия за 
косичка, списък с гостите, номера за масите, красивите 
снимки и партито, с което ще отпразнувате важното 
събитие. Правили сме десетки такива организации, виж 
в сайта ни или ни се обади за повече информация! 

Любим на всички празник - рожден ден. Обичаме да 
правим хората щастливи на важните им дни, ето защо 
ще направим украсата и за този страхотен повод - 
балони, цветя или пък светещи букви и цифри. Подбор 
на фотограф за истинските моменти. Локацията не е от 
значение, важно е да празнуваме. А годините... те са 
само една цифра! Според Теодор Тодоров - Тео, не е 
важно ЕГН-то, а сърцето - да си го докажем! 

      Не е нужно да ти казваме, че сме тук и за всичко 
останало. Значението какъв е повода е на втори план. 
За нас важен си ти и идеята ти - ще ти съдействаме за 
моминско парти, ергенско парти, шоу-програма, парти 
край басейна, дори и за актуалното в последно време 
парти за да разберем какъв е пола на бебето. Идеи 
имаме хиляди, приятели - също. Остави всичко на нас! 



Използваните текстове, снимки и линкове са собственост на 
"Ивент НюЛайв ЕООД", ЕИК: 205302339. 

Повече за нашите услуги, може да прочетете в сайта ни на адрес: 
www.eventnewlive.eu, както и на 0900 63 022 - национален телефон 

за клиенти с работно време всеки ден 10:00 - 20:00ч. 
Благодарим на всички колеги и приятели, с които работим успешно! 

дата на твоето събитие: ____ ____ ____ 
локация: ________________________________
брой гости: _______  ( деца ____ )
тип събитие: _____________________________
координатор: ____________________________ 
телефон: + 359 8  __ __ __ __ __ __ __ __ 
още инфо: ________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ако имаш въпрос, не се колебай да се свържеш с 
нас на тел.  0900 63 022

Имаш талант? Обичаш да си център на 
внимание? Ти си DJ, водещ, певец или 
артист-изпълнител: точно от това имаме 
нужда! За нас ще е удоволствие да работим с 
теб по стотиците ни събития и проекти. 
Можеш да ни разкажеш за себе си, като 
попълниш специалната формата "Имаш 
талант" в сайта ни и ние ще се свържем с теб 
с предложение, когато можем – за да сме си 
полезни заедно!

Готови сме за нещо НОВО, УНИКАЛНО и 
различно. От 2023 ще празнуваме с 
абитуриентите и извън България! Подготвили 
сме нещо горещо - заедно с нашите 
партньори: 5 дни парти на 5 звезден лукс в  
страхотните курорти на Турция - официалните 
After Party вечери на балове 2023! 
Заминаваме в края на май! 
Повече информация: +359 89 919 8881 




