ПРОГРАМА
20.11.2017
12:00

Регистрация за конференцията

12:50

Уводна сесия
АНГЕЛ ИРИБОЗОВ, Председател на БТАПОИИ

ТЕМАТА: НОВИТЕ ОЧАКВАНИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ, АДВОКАТ

13:00 - 13:30

Как VR технологиите ще променят казино индустрията?
Тенденции и очаквания.

През 2017 г. VR технологиите са една от най-големите и бързо разрастващи се тенденции в областта на
онлайн игрите и скоро игралната индустрия, така както я познаваме днес, ще бъде коренно различна.
Въпрос на време е играчите да имат възможността да се потопят изцяло в най-любимите си игри и това
превръща виртуалната реалност в следващата голяма тенденция.
ЛЕКТОРИ:
ЕЛИЦА ГИЛ, Основател, ViARsys
РОБЪРТ ТОТ, Мениджър "Ключови клиенти" , Media Stream AG
КРАСИМИР ПЕТРОВ

14:00 - 15:00

ЗАЛА РИЛА. Само за регулатори
Кръгла маса на регулатори по инициатива на Държавна комисия
по хазарта. Тема: Онлайн хазарт - предизвикателства и добри
практики

13:40 - 14:20

Забележими технологични промени в хазартната
индустрия - въвеждане на изкуствен интелект

- Защо изкуственият интелект е толкова важен за онлайн игрите?
- Ролята на изкуствения интелект в системите за рисков мениджмънт
- Изкуственият интелект като техническа опора в маркетинговите инструменти за задържане на играчи и
придобиване на играчи

- Бъдещето на изкуствения интелект в хазарта
- Възможно ли е прогнозирането на футболни срещи с технологията Изкуствен интелект?
- Биха ли плащали потребителите за съвети и прогнози, направени с такива алгоритми?
- Могат ли тези алгоритми да дадат възможност за по-добри резултати при залаганията?
ЛЕКТОРИ:
КОСТАНДИНА ЗАФИРОФСКА, Главен изпълнителен директор, Btobet
АНДРЕАС ХАРТМАН, Съосновател и Главен оперативен директор, VAIX
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Основател и главен изпълнителен директор, Football Chat AI
ПРОФ. ГЕОРГИ ЧОБАНОВ, СУ "Св. Климент Охридски"

14:30 - 15:00

Защо технологията Блокчейн е идеалното решение
при залаганията?

- Блокчейн и криптовалутите в залаганията. Предимствата на Блокчейн в залаганията.
- Практическа употреба на предимствата и особеностите на Блокчейн:
• eGold (еЗлато) – най - новата eSports криптовалута при залаганията.
• Как да изградим силна общност, която може да разгърне неограниченият потенциал на проект, основан на
Блокчейн.
- Прогнози за очакваните последствия от присъствието на Блокчейн в онлайн хазартните игри.
- Децентрализиране на игралната търговия.
ЛЕКТОРИ:
МАРИО ОВЧАРОВ, Главен маркетинг директор, UltraPlay
ЕЛЕНА БИСЕРКОВА, B2B Мениджър за Китай
НАШАТ ВАНЛИ, Главен технолог, Kinguin

15:00 - 15:30

ПОЧИВКА

ТЕМА: СПОРТНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: Д-Р ДЖОУЗЕФ Ф. БОРГ
СТАРШИ СЪВЕТНИК, WHPARTNERS

15:30 - 16:00

Фентъзи спортове (Daily fantasy Sports)

Фентъзи Спортовете (DFS) са американска концепция, поради което повечето DFS игри понастоящем се
основават на американските спортове като американски футбол, баскетбол, бейзбол, хокей на лед и т.н. Ето
защо е необходимо всички европейски оператори на онлайн хазартни игри, които интегрират DFS продукт на
платформата си, да вземат стратегическо решение именно кои спортове да се интегрират. В Европа DFS
все още е в най-ранните етапи от развитието си, затова вярваме, че специализирането във футбола през
следващите 18-24 месеца ще се окаже наистина полезна стратегия за всеки онлайн оператор, който иска да
работи с продукти на DFS.

- Фирмите за спортни залагания и DFS: първите, които предприемат действия често пъти са именно
печелившите;
- DFS: защо специализирането именно във футбол е ключът към успех в Европа;
- Законодателство и DFS в САЩ и Европа.
ЛЕКТОРИ:
МИШЕЛ МАГРО, Старши правен съветник на Малтийският регулаторен орган за хазартни игри (MGA)
ВАЛЕРИ БОЛИЕР, Главен изпълнителен директор и съосновател, OulalaGames

16:10 - 16:40

Възходът на електронните спортове (eSports) в
залаганията и бъдещето им развитие

- Спящи гиганти - изключително популярни заглавия на игри, които не са навлезли на сцената с пълния си
потенциал.
- Предизвикателства при предлагането на коефициенти на живо за електронни спортове
- Залагане на електронни спортове - как да го предложите, така че да бъде печелившо
- Златното трио (League of Legends, Dota 2, Counter Strike) - защо те са толкова напред, когато става
въпрос за eSports залагания
ЛЕКТОРИ:
ПЕТЪР ИВАНОВ, Ръководител на търговията на eSports в UltraPlay
ИЪН СМИТ, Комисар по интегритета, ESIC

16:50 - 17:20

Обобщение за игралната индустрия в страните от ОНД
и бившия СССР (Русия, Украйна, Грузия, Казахстан и
Армения)

ЛЕКТОР:
ЛАША МАКАВАРИАНИ, Главен изпълнителен директор и основател, Setanta Sports Media, Посланик на
Обществото за спортни залагания

17:30 - 18:30

КОКТЕЙЛ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ЗАЛА „ВИТОША“

ПРОГРАМА
21.11.2017
08:30

Регистрация

09:00 - 09:10

Уводна сесия
ОГНЕМИР МИТЕВ, Председател,
Държавна комисия по хазарта

ТЕМА: РЕГУЛАТОРНИ ИЗГЛЕДИ
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: РИЧАРД ЛЕДЪР
ПРАВЕН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДИРЕКТОР

09:10 - 10:10

Панелна дискусия: Оценка на онлайн игралната
индустрия и процесите по лицензиране в Източна Европа

ЛЕКТОРИ:
Полша: ПИОТР ДИНОВСКИ Съдружник LL.M./Aдвокат, ръководител на IP, Bird & Bird
Чехия: ВОЙЧЕХ КЛУПЕК, Партньор, Bird & Bird Чехия
Румъния: ДАН ИЛИОВИЧИ, Президент, Национална комисия по хазарта
Унгария: ГАБОР ХЕЛЕМБАЙ, Старши Сътрудник, Bird & Bird
Словакия: РОБЪРТ СКАЛИНА, Старши съветник, WHPartners
България: АНГЕЛ ИРИБОЗОВ, Председател, Българска игрална асоциация

10:10 - 11:00

Панелна дискусия: прокарване на нови регулации и
предизвикателствата пред тях

ЛЕКТОРИ:
Гърция и Кипър: АЛЕКСИА К. КУКУЛИС, Старши Партньор, Law Offices Couccoullis & Associates
Румъния: ДАН ИЛИОВИЧИ, Президент, Национална комисия по хазарта
Полша: ПИОТР ДИНОВСКИ Съдружник LL.M./Aдвокат, ръководител на IP, Bird & Bird
Сърбия: АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВИЧ, Юрист, Kolesan Law Office
Италия: ДЖОВАНИ КАРБОНИ, основател на EGLA - Европейски адвокати и съветници по хазарта

11:00 - 11:15

Ансамбъл „Чинари“ ще Ви поздрави с традиционна
фолклорна музика.

11:20 - 11:50

ПОЧИВКА / ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11:50 - 12:50

IMGL МАЙСТОРСКИ КЛАС
Бъдещето на афилиейт маркетинга

Афилиейт маркетингът, като отдавна установен модел за маркетинг във всички онлайн индустрии, се
превърна в обект на проверки във връзка с приложението си в игралната индустрия. След това последва
внедряването на специфични изисквания за лицензиране за афилиейтите в Румъния, както и към
операторите лицензирани от Комисията по хазарта на Великобритания и други европейски регулатори,
които не контролират афилиейтите. Изявления от страна на големи оператори, че прекратяват афилиейт
програмите си, допълнително „разбудиха духовете“ и насочиха прожекторите към рисковете, свързани с
афилиейт маркетинга и засилващото се значение на съответствия.
Накъде се е насочил афилиейт маркетингът? Ще се справят ли операторите без афилиейти. Ще трябва ли
афилиейтите да „подобрят играта си“, за да продължат операторите да ги считат за ценни партньори? Какво
точно трябва да се направи? Ще се наложи ли създаването на регулации за афилиейт сектора в игралнта
индустрия, за да се повишат стандартите?
Тези въпроси ще бъдат обсъдени по време на IMGL Майсторския клас, както и предизвикателствата, пред
които ще се изправят акционерите.
МОДЕРАТОР: Джесика Майер, Melchers Law

ЛЕКТОРИ:
МИШЕЛ МАГРО, Старши правен съветник на Малтийският регулаторен орган за хазартни игри (MGA)
КОЗМИНА СИМИОН, Партньор в Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen в Румъния
БАХАР АЛАЕДИНИ, Партньор, Harris Hagan
АСАФ ДОР, Cellxpert (Главен изпълнителен директор и основател)

12:50 - 13:50

ОБЯД

12:50 - 13:50

Global Gaming Women - ОБЯД

Сесията е с предварително записване - всички са добре дошли!
За първи път тази година, Global Gaming Women (" GGW ") ще бъде домакин на обяд под надслов "Lean
In Circle", който ще се състои на 21 ноември 2017 г. на втория ден от Източноевропейската конференция на
игралната индустрия в София. Обядът е логично продължение на така успешната закуска под същия
надслов, която се състои през последните три години на G2E в Лас Вегас. Всички, както мъжете, така и
жените, могат да чуят лично съвети от някои от най – фантастичните и вдъхновяващи жени - лидери за
това как техният проект Lean In Circle е подобрил увереността им както на работното място, така и у дома.
Събитието ще бъде интерактивна сесия за въпроси и отговори с диалог между посетителите и лидерите.
Предлага се обяд.
ЛЕКТОРИ:
КОЗМИНА СИМИОН, Партньор в Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen в Румъния
РОСИ МАККИЙ, Вицепрезидент, Casino Technology
ДЖЕСИКА МАЙЕР, Юрист, Melchers Law
ВАЛЕНТИНА ДОБРЕ, Член на борда на директорите, Romslot, Slot Organizer's Associations

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗГЛЕДИ
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: НАДЯ ХАМБАХ
АДВОКАТ ПО ХАЗАРТА, ВЕЛЧЕВ И КО

13:50 - 14:30

Панелна дискусия: GDPR (Общ регламент за
защита на данните) и онлайн игрите

Общият регламент за защита на данните влиза в сила през май 2018 г. във всички държави от ЕС. Той
налага редица задължения на дружествата, които обработват лични данни, и въвежда много високи санкции,
които в някои случаи са достатъчно високи, за да изкарат дадена компания извън бизнеса, с изключение
разбира се на най-големите корпорации. Компаниите за онлайн хазартни игри по начало са тези, които
обработват личните данни на своите потребители – тоест – самите играчи.

Неспазването на регламента ще означава увеличаване на отговорността за операторите като
преработватели на данни и администратори, като ще последват и по-високи глоби от май 2018 г.
- Как ще бъде засегнат онлайн хазартният бизнес?
- Някои от големите консултанти по темата споменават появата на допълнителни разходи.
- Прави ли са в своите оценки за тези разходи или просто това е поредният начин за събиране на приходи?
- Има ли лесен изход или онлайн игралната индустрия ще бъде силно засегната от новите регулации?
- Готова ли е игралната индустрия за всичко това и наясно ли е с предстоящите промени?
ЛЕКТОРИ:
ДУШАН МИХАЙЛОВИЧ, Scott Mihajlovic Associates Ltd.
Д-р ЯН ГАУЧИ, Партньор, gtg advocates
ВОЙЧЕХ КЛУПЕК, Партньор, Bird & Bird Чехия

ТЕМА: ЛОТАРИИ И КЛЮЧОВИ ИНОВАЦИИ
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: БАХАР АЛАЕДИНИ
ПАРТНЬОР

14:30 - 15:10

Бързо променящата се лотарийна сцена

- Новите технологии и мобилни приложения, навлизащи в търговската среда
- Подобряване на опита
- Стратегически възможности, които дават дигиталните канали
ЛЕКТОРИ:
ЕД МУТЪН, Главен изпълнителен директор, Lottoworx
ДЖЕСИКА МАЙЕР, Юрист, Melchers Law
ЙОХАН ГИЗЛИ СИГУРДСОН, Главен оперативен директор, Novomatic Lottery Solutions

ТЕМА: МАРКЕТИНГОВИ ИЗГЛЕДИ
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: АРЯН КОРСТЙЕНС, EXPLAYNER

15:15 - 15:45

Казината и поколението „Милениум“

До 2020-та година, т.нар. милениали ще представляват над 50 % от световната работна сила. Още от сега
е ясно, че те ще бъдат мощно поколение, което ще изисква продукти, които са изцяло създадени спрямо
неговите персонални нужди. За това е от изключителна важност да започнем да се вслушваме в това
поколение. Това ярко смартфон/лаптоп/конзолно поколение очаква игри, които създават умения, игри, които
са социално ориентирани и с графичен дизайн, изпреварващ времето си. Но по всички личи, че онлайн
операторите (особено тези, които предлагат спортни залагания и казино) пренебрегват пазарната реалност
и се придържат към установените бизнес модели.
ЛЕКТОРИ:
ВАЛЕРИ БОЛИЕР, Главен изпълнителен директор и съосновател, OulalaGames
МИНЦЕ ШВЕРВЕР, Консултант/Преподавател, Totally Gaming Academy

15:45 - 16:20

ПОЧИВКА И ТЕГЛЕНЕ НА
ПЕЧЕЛИВШИТЕ В ТОМБОЛАТА

Наградите са любезно предоставени от:

16:20 - 16:50

КАЗИНО МЕНИДЖЪРСКИТЕ СИСТЕМИ (CMS) КАТО
РАЗНООБРАЗЕН МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТ

Решения, които казино мениджърските системи предлагат, във връзка с оптимизацията на маркетинг стратегиите
Ползи от CMS за наземните и онлайн казина
Иновации в динамичните предложения в игралната индустрия
ЛЕКТОРИ:
РОМАН ЧУБАК, Директор „Продажби“ за Централна и Източна Европа, Novomatic Gaming Industries GmbH
РАДКА АЛЕКОВА, Бизнес развитие – CMS, Casino Technology AD

16:50 - 17:20

Последни тенденции в онлайн маркетинга

По време на сесията ще бъдат обсъдени измамите, новите тенденции с афилиейт маркетинга, условия за
публикуване в медиите и други теми, засягащи игралната индустрия.
ЛЕКТОРИ:
МААЙАН М. ДАНА, Tal Ron, Drihem and Co.
Д-Р СИМОН ПЛАНЦЕР, PLANZER Law
Д-Р ДЖЕЙМС ШИКЛУНА, WH Partners
МИША ГОЛОД, Главен изпълнителен директор, Tradologic
ТАЛ ИТЗХАК РОН, Tal Ron, Drihem and Co.

17:20 - 17:50

Казино-промоции

Томбола за спечелване на кола? Пътуване до Вегас? Време е за нещо по-креативно. Промоциите трябва
да бъдат инвестиция с очаквана възвращаемост. По време на лекцията ще научите как да организирате
правилните промоции за правилната група, както и да изчислявате каква ще бъде успеваемостта.
ЛЕКТОР:
АРЯН КОРСТЙЕНС, Explayner

17:50
19:30 - 22:00

ЗАКРИВАНЕ НА ДЕНЯ
ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ ЗА EEGS

Спонсориран от:

22:30 - 00:30

Адрес: София, бул. Брюксел 11

РОЯЛ АФТЪРПАРТИ

Място: Роял Палмс Казино
Адрес: Бул. Тодор Александров 14, София, България

ПРОГРАМА
22.11.2017
08:30
09:00

Регистрация
Уводна сесия
ДЕЙВИД ПЕРИ, Ръководител отдел
"Развлекателна и игрална индустрия", Deloitte LLP

ТЕМА: ИГРАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА: ХЕНИНГ КРИПЕНДОРФ

09:45 - 10:30

Панелна дискусия: Подпомага ли игралната индустрия
туризма, или е обратното?

По време на сесията, участниците ще обсъдят дали игралната индустрия подпомага туризма, или е
обратното. Необходимо ли е за големите казино вериги да предоставят туристически услуги? Как може
хазартът да се превърне в продукт, който да привлича туристи извън туристическия сезон? Може ли
Централна Европа да се превърне в новата хазартна дестинация за гостите от Азия?
В Кипър има проект за казино комплекс, който трябва да е готов до 2020 и да бъде най-големият в
Европейския съюз. В комплекса ще има 1200 машини, 136 маси за игра и ще е с капацитет от 500 стаи.
Очаква се след изграждането му, броят на туристите да нарастне с 300 хиляди души годишно. Като част от
проекта са предвидени и тематични паркове.
ЛЕКТОРИ:
ХЕНИНГ КРИПЕНДОРФ, Президент на Skal International Sofia
ДИМИТРИЙ ПИЧИГА, Директор, Diogenes
АЛЕКСИЯ К. КУКУЛИС, Старши Партньор, Law Offices Couccoullis & Associates
ДЕЙВИД ПЕРИ, Ръководител отдел "Развлекателна и игрална индустрия", Deloitte LLP

ТЕМА: ОТГОВОРНА ИГРА
ВОДЕЩ НА ТЕМАТА:

10:40 - 11:20

Инициативи за отговорна игра в Източна Европа

По време на този панел, ще бъдат представени последните новости и подходи към проблема с отговорния
хазарт в Румъния и България.
ЛЕКТОРИ:
ВАЛЕНТИНА ДОБРЕ, Член на борда на директорите, Romslot, Slot Organizers’ Association
БОГДАН КОМАН, Изпълнителен директор, ROMBET
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА, Управляващ партньор, MDMI Legal

11:20

Закриване

ПРОДЪЛЖАВАЩИ
СЪБИТИЯ
Майсторски клас: "Профил и поведение на играчите от
поколението "Милениум"
Дата: 20 ноември
Място: Best Western Premier Sofia Airport Hotel
Час: 09:00 - 17:00

Балканско изложение на игралната и развлекателната
индустрия (BEGE Expo)
Дата: 22-23 ноември
Място: Интер Експо център, София
Час: 11:00 - 18:00

GAMING STARTUP CHALLENGE - Продължението
Дата: 23 ноември
Място: Интер Експо център - BEGE Expo, Зала 2, Зона за срещи
Час: 13:30 - 15:00

КРЪГЛА МАСА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
Дата: 23 ноември
Място: Интер Експо център, София - BEGE Expo, Зала 2, Зона за срещи
Час: 15:00 - 16:30

