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ТЕНИС ЦЕНТЪР

САНТА МАРИНА



Уважаеми настоящи и бъдещи партньори,

Тенис център „Санта Марина“ и през 2016 г. ще бъде домакин на 
национални и международни тенис турнири от веригата ITF 
(International Tennis Federation).

През изминалата година всички привърженици на тениса, които 
гостуваха на Южното Черноморие, имаха възможността да наблюдават 
професионален тенис на най-високо ниво и да привестват едни 
от най-добрите играчи от цял свят – Русия, Германия, Румъния, 
Сърбия, Македония, Франция, Белгия, Аржентина, Чехия, Австралия, 
Великобритания и др.

Щастливи сме, че победителки в първите два турнира на Международната 
тенис федерация са Вивиан Хайзен от Германия, както и българката 
Изабелла Шиникова, която триумфира и на шампионата по двойки, 
заедно с другата наша представителка, Джулия Терзийска. 

И през настоящата година събитието ще бъде с вход свободен, което 
ще позволи на всички фенове да се насладят на тенис от най-висок клас. 
Представителите на аматьорската тенис верига „17+“ ще вземат участие 
в два турнира през пролетния и есенния сезон на настоящата година.

Официалните турнири, които ще се проведат на територията на Тенис 
център „Санта Марина“ в периода април-ноември 2016 г., предоставят 
изключителна възможност на регионалния и национален бизнес да бъде 
част от събития, изграждащи висок обществен имидж, както и да бъде 
активно промотиран в рамките на национални и международни медии.
 
С пожелание за успешно партньорство,

 
Никола Петков
Изпълнителен директор FPI Hotels & Resorts





Комплексът е удостоен с наградата 
FIABCI World Prix d’Excellence в категория 
„Курорти“ за 2014 г., която е по-известна 
като „Оскар за недвижими имоти“.

www.santamarina.bg

www.fpi.bg

FIABCI World Prix d’Excellence Award 2014

Ваканционно селище „Санта Марина“ е 
разположено на първа линия над морето. 
Акцентът в концепцията му са първоклас-
ните услуги и комфортът. Прочутият Цар-
ски плаж се намира точно под комплекса, 
а заобграждащите го борови гори го пре-
връщат в още по-уютно и приятно за жи-
веене място.

Благодарение на уникалните съоръже-
ния, отличните условия и качественото 
обслужване, „Санта Марина“ гарантира 
неповторим стил на живот и отдих. Мно-
гобройните басейни, ресторанти и баро-
ве, както и детският център, превръщат 
„Санта Марина“ в идеалното място за ва-
канция, дългосрочно настаняване, дори 
за постоянно пребиваване. 

Ваканционното селище се състои от общо 
80 триетажни и четириетажни вили с раз-
нообразни апартаметни и предоставя ши-
рока гама от услуги и развлечения.

Проектът „Санта Марина“ е част от 
една от най-успешните и уважавани 
инвестиционни компании в България – 
ФеърПлей Интернешънъл АД (FPI).
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ПРЕДСТАВЯНЕ

Ваканционно Селище Санта Марина, Созопол



Гостите и клиентите на Ваканционно Селище Санта Марина и 
Тенис Център Санта Марина са 80% C-Executives в България, Русия, Казахстан и Румъния.
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• Осем тенис корта - Hard Core

• Игрище за плажен волейбол

• Мултифункционално игрище за футбол, баскетбол и хандбал

ТЕНИС ЦЕНТЪР 
САНТА МАРИНА



• Над 100 международни тенисисти

• Посещение на кортовете на Тенис център 
„Санта Марина“ от общо над 5 000 
тенесисти и зрители през изминалия сезон

• Посещение на Ваканционно селище 
„Санта Марина“ от над 20 000 гости

• Медийно отразяване от телевизии, радио, 
печатни и онлайн издания на турнирите

• Информацията за турнирите в печатните 
медии достига до над 1 719 395 читатели

• Двата турнира от ITF 2015 г. са оценени като 
турнирите от най-висок професионален ранг, 
провеждани някога по Южното Черноморие

• Над 6 500 уникални посещение на 
www.fpihotels.com по време на турнирите

• Изготвен проект за видео стрийминг, 
който е готов за излъчване на събитието 
в световната мрежа през 2016 г.
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Sozopol Santa Marina Cup & Santa Marina 
Open 2015

ТуРНИРИ 2015

Тенис център „Санта Марина“ беше до-
макин на два турнира от календара на 
БФТ и международната верига ITF с общ 
награден фонд от 20 000 долара през 
периода 28.09-09.10.2015 г

Центърът и отличните условия, които 
предоставя, го превърнаха в своеоб-
разна арена за изява на професионал-
ните играчи. Те демонстрираха завидни 
умения в борбата за наградата на най-
престижния турнир по Южното Черно-
морие за 2015 г.

Тази година комплекс „Санта Марина“, 
община „Созопол“ и Българската фе-
дерация по тенис отново обединяват 
сили. Ние, от ФеърПлей Интернешънъл, 
работим в тясно сътрудничество с тях, 
за да предоставим възможност на тенис 
привържениците да бъдат част от един 
истински тенис спектатъл.

Успехът на международните турнири от 
веригата ITF през 2015 г. ни дава уве-
реност, че събитието, провеждащо се на 
територията на Южното Черноморие, 
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НАй-вИСоК КлАС

ще се превърне в платформа за дълго-
срочна полза за спорта и местната общ-
ност. 

Организационният комитет работи ак-
тивно по реализиране на амбициозна-
та турнирна програма на Тенис център 
„Санта Марина“ през 2016 г. За тази 
цел се нуждае от Вашата подкрепа, като 
изразява увереност, че направената ин-
вестиция ще бъде положителна и за Вас. 

Моля, не се колебайте да се свържете с 
нас, за да обсъдим заедно събитията в 
предложения календар за 2016 г.



Календар програма за 2016 година
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СЪбИТИЕ!

Дата Турнир

1 15 - 17 април Аматьорски  турнир с награда посещение 
на „Istanbul OPEN“, Истанбул

2 03 - 08 май Аматьорски турнир с посещение на 
„Wimbledon“, Лондон

3 13 - 15 май Журналистически турнир  

4 13 - 22 май Международен турнир мъже ITF 10 000 $

5 20 - 22 май Aматьорски турнир „Weekend tour“

6 20 - 24 май Турнир от веригата „17+“

7 01 юни Детски регионален турнир

8 05 - 09 септември Държавно първенство за 16 - 18г. 

9 16 - 18 септември Аматьорски турнир с награда посещение 
на “Barkleys ATP World Tour Finals“, Лондон

10 22 - 25 септември Аматьорски турнир „Weekend tour“

11 23 септември
02 октомври Международен турнир жени ITF 10 000 $

12 03 - 09 октомври Международен турнир жени ITF 10 000 $

13 07 - 09 октомври Турнир от веригата „17+“
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Председател: 

Никола Петков – Изпълнителен директор FPI Hotels & Resorts
Тел.: 0888 400802, E-mail: n.petkov@fpihotels.com

ЧлеНове:

Мария Митова – Финансов директор FPI Hotels & Resorts
Петрана Грахльова – Директор Маркетинг и продажби FPI Hotels & Resorts
Тел.: 0885507040, E-mail: p.grahliova@fpihotels.com
дамян Янков – Мениджър Маркетинг и събития FPI Hotels & Resorts 
Калоян Крумов – Мениджър Специални събития FPI Hotels & Resorts

КоНсултаНти:

илия Комитов – Директор Маркетинг FairPlay International JSC
Тел.: 0888 609009, E-mail: i.komitov@fpi.bg
стефан Миланов – Мениджър Дигитален маркетинг FPI Hotels & Resorts
димитър Янков – Арт мениджър FairPlay International JSC
Цветана стоименова – Специалист Маркетинг FairPlay International JSC

Членове на организационния комитет



Тенис Център Санта Марина
Ваканционно Селище Санта Марина, 8130 Созопол

Тел.: +359 (550) 20 200, www.santamarina.bg


