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№3 / Март 2015Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - Пловдив

Бизнес Паралели

Последни бюлетини
БЮЛЕТИН  „Търговско и производствено коопериране“

БЮЛЕТИН  „Технологично коопериране“

БЮЛЕТИН  „Проектно коопериране“

БЮЛЕТИН  „B2B събития“

Бизнес мисия до Сицилия в областта на интериор-
ния дизайн – 27-31 май 2015 г.

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), ви кани да 
участвате в бизнес срещи и индивидуални посещения във водещи сицилиански компании от областта 
на интериорния дизайн, вътрешно и външно обзавеждане на дома.

Събитието ще се проведе от 27 до 31 май 2015г., в градовете Палермо и Катания (Сицилия).

Работен език - английски.

http://een.pcci.bg/category/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://een.pcci.bg/category/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://een.pcci.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://een.pcci.bg/category/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD-b2b/
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Регионалното правителство на Сицилия ще покрие всички разходи на 40 одобрени участници от раз-
лични страни, както следва:

 

·         Двупосочен билет до Сицилия за един представител от всяка одобрена фирма;

·         Трансфери: от и до летището и местни трансфери;

·         Настаняване, 4 нощувки - от 27 до 30 май 2015г.;

·         Приветствена вечеря и работни обяди;

·         Съдействие по време на B2B срещите и посещенията на място в сицилианските фирми.

Организатори са Отделът за производствени дейности на Регионалното правителство на Сицилия и  
Enterprise Europe Network.

Мисията е насочена към чуждестранни фирми - потенциални купувачи, с дейност в областта на стоител-
ството и интериорния дизайн, и по-конкретно:

• Керамични и мраморни настилки (за бани и кухни)

• Вътрешен интериор от керамика, стъкло, порцелан, ковано желязо, антични и модерни мебели 
(включително кресла, дивани и врати)

• Покрития от камък за открити пространства

• Настилки за градска среда

• 

Събитието е част от проекта  Sicily Design Project, който включва поредица от инициативи в полза на 
сицилианските фирми, с цел популяризиране на продукти, произведени в Сицилия пред потенциални 
купувачи от цял свят, за създаване на нови бизнес възможности и партньорства.

Молим желаещите да участват да попълнят на английски език приложената регистрационна форма и да 
я изпратят на имейл: office@pcci.bg. Изчерпателното попълване и подчертания импортен интерес биха 
били от полза.

Краен срок за регистрация: 15 април 2015 г.  Поканваме ви да заявите интерес по-бързо, предвид 
привлекателната бизнес възможност.

Регионалното правителство на Сицилия ще избере участниците, след което организаторите ще се свър-
жат директно с одобрените фирми за организиране на логистиката и извършване на следващите стъп-
ки за двустранните срещи.

Повече информация: https://www.b2match.eu/sicilydesign

Предварителната програма на събитието: Agenda_incoming_Sicily_Design_Project_2015_def.pdf

Брошура Сицилианско изкуство и дизайн:  Presentation_Sicily-DESIGN.pdf
 

На разположение сме за съдействие:

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Enterprise Europe Network

тел.: 032 908989

Е-mail: office@pcci.bg

https://www.b2match.eu/sicilydesign
http://pcci.bg/img/files/agenda_incoming_sicily_design_project_2015_def.pdf
http://pcci.bg/img/files/presentation_sicily-design.pdf
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Българска строителна седмица 
ще представи над 120 фирми в сектора 
Изложението ще се проведе от 25 до 28 
март в Интер Експо Център - София
Над 120 фирми ще вземат участие тази година в 
изложението Българска строителна седмица, което 
ще се проведе в Интер Експо Център. В дните от 25 
до 28 март освен български производители в съби-
тието ще се включат и компании от Китай, Испания, 
Германия, Италия, Полша и Румъния.

Целта на изложението е да бъде едновременно 
посредник и бизнес платформа за производителите 
на строителни материали и всички участници в сек-
тора – архитекти, инженери, търговци, инвеститори 
и строителни компании. 

Фокусът на тазгодишното издание ще бъде технологичното развитие на строителния сектор и въз-
можностите за изпълнение на инвестиционни проекти. Сред водещите събития  в програмата са два 
форума – за градската среда в София и за енергоефективните решения в строителството.

За устойчива градска среда

На 25 март, в първия ден на изложението, ще се проведе архитектурен форум за устойчивата градска 
среда в столицата. По време на дискусията ще бъдат показани някои от важните проекти, които се 
реализират или предстоят в столицата, както и предложения за промяна на съществуващата градска 
среда. Целта на форума е да провокира институциите към развитие и да информира гражданите за 
проблемите и предстоящото обновяване на части от града.

В дискусията ще вземат участие представители на Столична община, Камарата на архитектите в Бълга-
рия, архитектурни студия, спечелили проекти за реконструкция на централната градска част на София 
и архитектурните сдружения Група Град и Трансформатори.

За енергоефективно строителство

 „Да събудим строителството“ е форумът, който на 26 март ще представи енергоефективните и техно-
логични решения на някои от големите компании в сектора. Участниците ще дискутират възможност-
ите за приложение на тези решения в модерното строителство, нужните инвестиции и поръчките по 
ЗОП. Сред тях са Винербергер България, Кингспан България, Оргахим, Вебер България, Terwa group-Ру-
мъния и архитектурно студио А.Д.А.

В темата за енергийната ефективност ще се включи Десислава Йорданова,съветник на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, която ще представи подробности от националната про-
грама за саниране, както и представители на Столична община,  Български съвет за устойчиво разви-
тие и сдружение „Български врати и прозорци“.

В програмата на Българска строителна седмица компаниите Вас Про, Фрайплан, Джоди Трейд, Ремакс, 
Екомодул и Alexa Bg/ Стоилов и Ко ще се включат с фирмени презентации за нови продукти и реше-
ния.

Седмата международна конференция БУЛАКВА ще 
се проведе на 12 и 13 март
Правителството и бизнесът ще обсъдят енергийната ефективност на ВиК сектора

Водата е ключов ресурс и нейното управление е социално предизвикателство. Недостатъчните водни 
ресурси се очертава да доведат до 40% недостиг на вода до 2030 г., сочи прогнозата на ООН.

Икономическото ползване на водата е една от основните задачи на правителството и компаниите в 
сектора. Ето защо на 12 и 13 март в Интер Експо Център, в рамките на B2B форума за воден менидж-
мънт ВОДА СОФИЯ, ще се проведе годишната международна конференция на БАВ  - БУЛАКВА.
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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.

Чрез иновации към енергийна ефективност

Преди две години Европейската комисия прие 
Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за 
водата. Основната цел на плана е иновациите да 
осигурят решения за нерационалното изпозлване 
на водните ресурси.

За да бъде успешно партньорството на България, са 
нужни научноизследователски разработки и реди-
ца промени, свързани с икономичното използване 
на водните ресурси, технологиите за третиране на 
отпадъчни води и утайки, както и енергийната ефек-
тивност в сектора.

Тези теми ще бъдат дискутирани по време на БУЛАКВА, като конференцията ще свърже търсещата и 
предлагащата страна на иновациите, за да улесни внедряването на конкретното решение.

Участие в събитието ще вземат представители на МРРБ, МОСВ, МЕ, ДКЕВР, Посолството на Франция и 
ВиК оператори.

 

http://een.pcci.bg

