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Създаване на тематичен двуезичен (български 
и английски език) уебсайт за Античния стадион 
на Филипопол и промоционален компакт диск 

Creating a thematic bilingual (Bulgarian and 
English) website of the Ancient Stadium 
Philippopolis and a promotional CD 

Днес 03.06.2011 г. в сградата на областна 
администрация Пловдив, във връзка с изпълнение 
на сключен договор между Областна 
администрация Пловдив и фирма “Цвят и пиксел” 
ООД, на работна среща бе представен 
концептуалният дизайн на уебсайт за Античния 
стадион на Филипопол. 

До 20 работни дни ще бъде разработен 
интерфейсът и системата за управление на 
уебсайта. 

Today, 03.06.2011, in the building of Regional 
Administration – Plovdiv, in connection with the 
execution of the contract between the Regional 
Administration – Plovdiv and the company 
"PixelFlower" Ltd., at a meeting was presented the 
conceptual design for the website of the Ancient 
Stadium of Philippopolis. 

In 20 working days will be developed the interface and 
the management system of the website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концептуален дизайн на уебсайта 

Conceptual design of the website 
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