Бизнес Паралели
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - Пловдив

№1 / Януари 2015

Последни бюлетини
БЮЛЕТИН „Търговско и производствено коопериране“
БЮЛЕТИН „Технологично коопериране“
БЮЛЕТИН „Проектно коопериране“
БЮЛЕТИН „B2B събития“

ANUGA FoodTec Тrade Fair, 26-27 март, Кьолн, Германия
Двустранни бизнес срещи и конференция на тема „Устойчивост на малките
производители на хранителни продукти“ по време на ANUGA FoodTec Тrade Fair,
26-27 март, Кьолн, Германия
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), в ролята
си на съорганизатор, ви кани да участвате в конференция и двустранни бизнес срещи, които са насочени към устойчивото управление на малкия бизнес в хранително-вкусовата промишленост.
Събитието ще се проведе на 26-27.03.2015, в рамките на панаира Anuga FoodTec Тrade Fair, който се
провежда на всеки две години в Кьолн, Германия.
Организатори: TRADEIT - Мрежа за подпомагане производители на традиционни хранителни продукти,
в сътрудничество с Enterprise Europe Network.
Събитието се състои от конференция и двустранни бизнес срещи в първия ден, и технологични демонстрации и представяне на добри практики по сектори на втория ден.
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До участие се допускат:
•

Производители на хранителни продукти, предимно на хлебни произведения, млечни и месни
продукти.

•

Доставчици на технологии и решения за устойчивост в използването на енергийни и водни ресурси, управление на отпадъците, транспорт и логистика, доставки на суровини, оптимизация на
процесите.

Файл за изтегляне:

брошура за проявата на английски език

За участието в проявата е необходимо предварителна онлайн регистрирация на:

https://www.b2match.eu/tradeitfoodsustainability/registration
Как да се регистрирате за B2B срещи на ANUGA FoodTec?
Срок: 18 март!
1. Влезте в сайта на събитието и изберете полето „Register“.
2. В полeтaта „Matchmaking“ и „Lectures“ изберете сесиите, в които желаете да участвате.
3. В „Local Support Office“ изберете от падащото меню вашия български EEN партньор, от който сте научили за проявата и който ви оказва съдействие - Plovdiv Chamber of Commerce and Industry!
4. В полетата „Organization“ и „Participant“ - попълнете съответно данни за фирмата и за представителя,
който ще участва.
5. В „Organization details“ попълнете описание на фирмата, сфера на дейност и необходимите според
вас детайли за фирмата, които бихте желали да бъдат известни на останалите участници.
6. След регистрация ще бъдете препратени директно към създаване на фирмен профил, където да
опишете продуктите и услугите, които търсите или предлагате, и вида партньорство, което търсите
или предлагате. Направете профила и предложението си привлекателни за потенциалните партньори!
7. Всеки участник ще получи е-мейл с потвърждение на регистрацията.
След успешна регистрация и одобряване на профила от организаторите, той става веднага видим за
другите участници. Вие също можете да разглеждате профилите им и да поискате и приемате срещи.
Преди събитието ще получите пълен списък с вашия график от предварително определени срещи.
Как да заявите желание за бизнес срещи с фирми-участници - срок от 27 февруари до 22 март
•

От онлайн каталога изберете фирми с профили, отговарящи на Вашите интереси;

•

Изпратете заявки за срещи на избраните фирми

•

Индивидуална програма с всички предварително определени срещи /които вие сте заявили и има
съгласие от другата фирма и на тези, които са поискани от вас и вие сте приели/ ще ви бъде изпратена по електронна поща преди събитието.
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Преференции за одобрените участници:
•

Участието на фирмите в събитието е безплатно

•

Свободен достъп до панаира Anuga FoodTec през цялото времетраене от 24 до 27 март

•

Предвижда се възможност за частично възстановяване на разходи за пътни и настаняване за МСП
от сектори хлебопроизводство, млечни и месни продукти.

Краен срок за регистрация: 18 март 2015 г.
Повече информация: https://www.b2match.eu/tradeitfoodsustainability
Предварителната програма на събитието: https://www.b2match.eu/tradeitfoodsustainability/

pages/tradeit-programme
За панаира Angua Food Tec: http://www.anugafoodtec.com/aft/index-4.php
На разположение сме за съдействие:
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
Enterprise Europe Network
тел.: 032 908988 - Елена Тенова
Е-mail: office@pcci.bg

СЕМИНАР ПО ПРОГРАМАТА ХОРИЗОНТ 2020
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ
се проведе на 28 януари 2015 г. в
Търговско - Промишлена Камара - Пловдив.
Семинарът бе предназначен за представители на МСП, големи предприятия, университети и институти, които имат инерес към кандидатстване и/или включване в консорциум по програмата.
Лектори бяха Евгени Косев - експерт европейско
финансиране към Абърдийнския университет
в Шотландия и д-р Росен Димов - мениджър на
междууинверситетския Международен център
за проекти и обучение в Истанбул и експерт в ГД
Изследвания и иновации на ЕК, където отговаря за
оценяването на проекто-предложения по програма
Хоризонт 2020 и менторство на успешните проекти
в процеса на тяхната реализация .
Участниците бяха запознати както с основните
характеристики и направления на Хоризонт 2020,
така и с възможностите за участие с проект, включване в консорциум, начините за повишаване на
успевамостта на проектните им предложения, с
тенденциите за проектно финансиране за изследвания и иновации в Европа за 2016-2017. Присъстващите получиха и информация относно европейската
мрежа Enterprise Europe Network, която дава на фирмите възможност за нови бизнес контакти и технологично сътрудничество, достъп до международни пазари, намиране на партньори за включване в
консорциум и др.
Семинарът премина при изключителен интерес. Бяха проведени индивидуални консултации относно
формулиране подходяща идея за проект по Хоризонт 2020, работа с онлайн платформата за подаване
на проектни предложения и свободно разглеждане на покани за проектни предложения.
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Покана за участие в двустранни бизнес срещи в
областта на натуралните продукти и био храните,
Нюрнберг, Германия, 12-13.02.2015 г.
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), в ролята си
на съорганизатор, ви кани да участвате в двустранни бизнес срещи в областта на натуралните храни и
био продуктите. Събитието ще се проведе в рамките на изложението BIOFACH 2015 в Нюрнберг, Германия, на 12 и 13 февруари 2015г. и се организира от Enterprise Europe Network, Холандия.

С течение на годините, изложението BioFach е станало водещ търговски панаир в областта на био храните. Организирано заедно с панаира за натурални продукти за лична грижа Vivaness, изложението
привлича всяка година над 2000 изложители от над 70 страни и 42,000 посетители от 135 страни.
Събитието е подходящо за малки и средни предприятия и търговски вериги и предлага чудесни възможности за идентифициране на потенциални международни партньорства и запознаване в дълбочина със сферата на натуралните храни, напитки и здравословното хранене. Участниците имат възможността да проведат предварително уговорени срещи лице в лице, според техните интереси за бизнес
сътрудничество.
Основни теми на изложението и двустранните срещи:
Прясна храна / Замразени храни;
Ядки / Сушени плодове / Здравословни закуски;
Хранителни добавки / Билки / Подправки;
Масла, зехтин, олио / Оцет;
Диетична храна / Бебешки храни;
Сокове / Бира / Вина;
Натурална козметика / Растения / Семена.
С участието си в събитието получавате възможност да разширите своята дейност, да навлезете на нови
международни пазари, да откриете нови възможности за бизнес, да представите профила на вашата
фирма, да се възползвате максимално от посещението на Biofach, като участвате в 30 минутни индивидуални срещи, да получите компетентен съвет и съдействие от експерти на мрежата EEN във всеки един
етап на събитието и последващи действия, като изготвяне на договор.
За организирането на двустранни срещи е необходимо предварително да бъде заявен интерес от страна на българската фирма, за което фирмата следва да се регистрира и да изготви свой фирмен профил
на английски език на сайта на събитието: https://www.b2match.eu/biofach2015/registration

Бюлетин “Бизнес Паралели”

4

Брой 1 / Януари 2015 г.

Молим при регистрацията да се съобразите със следните особености:
1. В полето „Sessions“ посочете на коя дата желаете да участвате и в коя сесия.
2. В „Local Support Office“ изберете от падащото меню вашия български EEN партньор, от който сте научили за проявата и който ви оказва съдействие - „Plovdiv Chamber of Commerce and Industry“!
3. В полетата „Organization“ и „Person“ - попълнете съответно данни за фирмата и за представителя,
който ще участва.
4. В „Organization details“ попълнете описание на фирмата, сфера на дейност и необходимите според вас
детайли за фирмата, които бихте желали да бъдат известни на останалите участници.
5. След регистрация е необходимо да създадете профил за сътрудничество „Cooperation profile“, където
да опишете продуктите и услугите, които търсите или предлагате, и вида партньорство, което търсите
или предлагате.
Важно: при попълването е много важно да имате предвид, че организаторите предоставят безплатните
услуги на фирми, които се интересуват от закупуване на продукти, технологии, услуги и т.н., т.е. добре би
било да заявите подходящ интерес. Стремежът на организаторите е да подпомогнат своите фирми при
реализиране на тяхната продукция и услуги. Направете профила и предложението си привлекателни за
потенциалните партньори!
6. Можете да разглеждате профилите на другите участници и да резервирате двустранни срещи.
Такса за участие в двустранните бизнес срещи не се дължи.
Краен срок за регистрация: 9 февруари 2015 г.
Повече информация за събитието: https://www.b2match.eu/biofach2015
Информация за изложението BIOFACH: https://www.biofach.de/en/
Информация за изложението VIVANESS: https://www.vivaness.de/en/
Центърът Enterprise Europe Network в Пловдив ще бъде на разположение на проявилите интерес
за участие фирми за съдействие при регистрацията и изготвянето на индивидуален график със
срещи.
За контакти: 032 908988, 0878 809 158
e-mail: office@pcci.bg,
Е. Тенова / М.Моллова
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Икономически Годишник 2015
Уважаеми предприемачи, партньори, читатели,
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив започва
подготовка по издаването на 15-то официално
издание за бизнеса в града и регона - Пловдивски
Икономически Годишник 2015 .
Това единствено рекламно-информационно годишно издание за икономиката на гр. Пловдив и
Пловдивска област издаваме със съдействието на
Областна Администрация - Пловдив, Община Пловдив и Териториално Статистическо Бюро - Пловдив.
Годишникът се утвърди като едно много полезно
информационно и справочно издание ,с което се
стремим да бъдем полезни на бизнеса ,и да представим обективно икономиката на регион Пловдив.
Издава се от 1999 г. като книга /луксозно двуезично
пълноцветно издание, формат А4/ и в електронен
вид /www.pcci.bg/.
За пореден път Търговско-Промишлена Камара
- Пловдив кани ръководителите на фирмите да
окажат подкрепа на издаването на годишника и
да се възползват от възможностите за реклама в
него,която предлагаме на изключително атрактивна
цена.
Основната цел на изданието е:
да предостави синтезирана информация за икономиката на града и общините от Пловдивска област, и
да очертае планираните насоки на развитие на града и икономиката му,
да представи най-успешните фирми,
да насочи местни и чужди партньори към възможности за инвестиране и сътрудничество,и да бъде
справочно помагало на предприемача.
Изданието се разпространява безплатно до:
•

общинските и областни администрации, правителствени институции,

•

работодателски съюзи и организации, Агенцията по заетостта,

•

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, Агенцията за инвестиции,

•

Пловдивският панаир, други панаири и изложения, туристически офиси,

•

посолства, чуждестранни търговски мисии ,чуждестранни инвеститори,

•

мрежата на българските и европейските търговско-промишлени палати, и др.

Надяваме се да ви бъдем от полза.

С уважение:
Добрина Проданова - Председател
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Мрежата Enterprise Europe Network
Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа
на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на
техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейския съюз,
насочени към бизнеса.
Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски Иновационни Центрове, мрежата включва над
500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира в 27-те
страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел,
Швейцария и др.
В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен
център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г. Партньорите са едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони,
чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната.
От 2008 година Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е част от създадената от Европейската Комисия мрежа Enterprise Europe Network за подпомагане на малките и средни предприятия.

Наши клиенти са:
• малки и средни предприятия (МСП);
• стартиращи предприемачи;
• научноизследователски организации;
• браншови камари и асоциации;
• бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
• отделни изследователи и изобретатели;
• неправителствени организации и други организации, специализирани в предоставянето на помощ на
МСП;
• правителствени организации.
За връзка със сайта на българската EEN мрежа - Enterprise Europe Network България:
http://www.enterprise-europe-network.bg

Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Сaмара №7, ет.3

http://een.pcci.bg | Тел: 032 90 89 89 | office@pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible
for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those
ofthe author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.
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