
 

Tennis Ninja Bulgaria 2022 
 

ДОКЛАД 
01.01.2022 – 30.06.2022 

 
Уважаеми Тенис Нинджи, 
 
Представяме на вашето внимание отчет на дейността на “Tennis Ninja” за периода януари - юни 2022 
година. За нас, тя беше динамична и изпълнена с незабравими моменти.  
 
Включихме се в изключително полезни събития и турнири. Също така създадохме дългосрочни 
партньорства с клубове и бизнеси, които повярваха в нашата кауза! Всичко това се случи, защото за 
нас развитието на ракетните спортове в България и подпомагането на млади български състезатели 
са цели от първостепенно значение! 
 
Ето и нашите дейности за периода януари - юни 2022: 
 

● Търговската марка “Tennis Ninja” е официално регистрирана в Патентното Ведомство на 
Република България.  

● Разработихме официален  многофункционален сайт – www.tennisninja.bg. 
● Създадохме продукти с марката “Tennis Ninja”(може да ги намерите онлайн – 

https://shop.tennisninja.bg). 
● Продукти с марката “Tennis Ninja” можете да намерите в следните физически обекти: 

o Тенис Клуб Велто – Варна; 
o Падел Клуб Варна. 

● Спонсорирахме двама български тенис състезатели, които са част от "Tennis Ninja Team" и 
гордо представляват “Tennis Ninja”:  

o Рафаела Симеонова; 
o Крис Ганев. 

● Изградихме здрави партньорства с различни клубове и бизнеси: 
o "Padel & Beach Tennis Club" Varna; 
o Beach Tennis Bulgaria Club; 
o "Sarafovo Beach" Tennis Club; 
o "Break Point"; 
o "Babolat" Bulgaria; 
o "Трио Консулт"; 
o "Team MAP"; 
o "Weekend Tour and Interactive Tennis League(ITL)"; 
o "ТениСтраст"; 
o "Tennis Fox"; 
o "Бест Ракетс" - официален представител на Tecnifibre. 

● Стартирахме тенис лига за любители “Tennis Ninja Tour” във Варна. 
● Бяхме официален партньор на Националната Треньорска Тенис Конференция през месец 

Април. 
● “Tennis Ninja” беше официален спонсор на Зимната Лига по Плажен Тенис във Варна. 
● “Tennis Ninja” е официален спонсор на  веригата от турнири по Падел във Варна. 

 
Благодарности към хората от екипа, които приеха каузата като своя и помагат за развитието на 
”Tennis Ninja”! Важно е да отбележа, че "Tennis Ninja" е проект създаден за Вас! За тези, които обичат 
тениса и желаят той да се развива! 

 
С Уважение, 

Димитър Христов 
Собственик “Tennis Ninja” 


