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№4 / Април 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“

Двустранни бизнес срещи 
Agro-Food Manufacturing по време на EXPO MILAN 2015, 6-7 май,  
Милано, Италия

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 селскостопанската и 
хранително-вкусовата промишленост. Събитието ще се проведе на 6-7.05.2015г в Милано, Италия и е 
част от EXPO Milan 2015: https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood

Тази проява е подходяща за компании и изследователски центрове от хранително-вкусовата промиш-
леност, които търсят потенциални партньори от Италия и други европейски държави. Участниците ще 
имат възможността да се запознаят с последните тенденции, технологии и нови процеси за производ-

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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ство на хранителни продукти. Двустранните срещи предоставят възможност за обсъждане на техноло-
гично и бизнес сътрудничество с потенциални партньори и  коопериране за научноизследователска и 
развойна дейност в областта на хранителните технологии.

Основни теми:

·         Производство на храни и напитки (машини и технологии за производство, автоматизация, системи 
за мониторинг и др.);

·         Иновативни и висококачествени хранителни продукти (функционални съставки, хранителни до-
бавки и т.н.)

·         Контрол на качеството и безопасността;

·         Проследяване на хранителните продукти;

·         Съхранение и срок на годност на хранителните продукти;

·         Опаковки - материали и дизайн;

·         Управление на хранителната верига;

·         Логистика;

·         Защитено наименование за произход;

·         Защитено географско указание;

·         Други, свързани с тематиката на събитието

За участието в проявата е необходимо предварителна онлайн регистрирация на:

https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/registration
 В полето „Local Support Office“ изберете от падащото меню вашия български EEN партньор, от който 
сте научили за проявата и който ви оказва съдействие – BG -Plovdiv Chamber of Commerce and Industry.  

След успешна регистрация и одобряване на профила от организаторите, той става веднага видим за 
другите участници.  вие също можете да разглеждате профилите им, като три седмици преди събитието 
ще можете да поискате и приемате срещи с фирми, чиито предложения отговарят на вашите интереси. 
Индивидуална програма с всички предварително определени срещи ще ви бъде изпратена по елек-
тронна поща преди събитието.

Участието в събитието е безплатно.

Краен срок за регистрация: 29 април 2015 г.

Предварителната програма: https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/pages/agenda
 

На разположение сме за съдействие:

032 908989, 0878 809 158

e-mail: office@pcci.bg,

Елена Тенова

https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/registration
https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/pages/agenda
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Двустранни бизнес срещи по време на
 18-ти Европейски Форум за Еко-Иновации, Барселона, 20-21 май 2015

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив - част от мрежата за подпомагане на бизнеса Enterprise 
Europe Network, има удоволствието да ви информира, че EEN /секторна група Околна среда/, организи-
ра двустранни срещи по време на 18-ия Европейски форум за еко-иновации, който ще се проведе на 20 
и 21 май в Барселона, Испания: http://forumecoinnovation..net/

Двустранните срещи ще се състоят на 21 май, като предоставят възможност за обсъждане на техно-
логично и бизнес коопериране с потенциални партньори, както и на съвместни проекти в рамките на 
Хоризонт 2020.

Участниците попълват профил и отправят или получават покани в съответствие с интереса си. Тази пре-
цизна подготовка на проявата дава гаранция за успешни, делови разговори по предварително съста-
вен график, с точните хора, по теми от взаимен интерес.

Фокус върху:                

-          Екомаркировка / Eкo-сертифициране                    

-          Управление на водите                     

-          Управление на отпадъците                         

-          Замърсяване на въздуха

-          Замърсяване на почвите

-          Екологично инженерство / технологии

-          Чисто производство / зелени технологии

-          Оценка на жизнения цикъл

Целеви участници:

- фирми, които работят в изброените области

- технологични и изследователски центрове

- университети

Срок за регистрация - 14 май, на следния линк: 
http://forumecoinnovation.talkb2b.net/members/register
Екипът ни е на разположение за съдействие:

office@pcci.bg

032 908989

Елена Тенова

http://forumecoinnovation.talkb2b.net/members/register
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Двустранни срещи и конференции 
в областта на хранителните технологии Murcia Food Brokerage 
Event, 14 -15 май, Мурсия, Испания.

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), в ролята си 
на съорганизатор, ви кани да участвате в седмото издание на Murcia Food Brokerage Event, което ще се 
проведе на 14 и 15 май в Мурсия, Испания. На събитието ще бъдат представени най-новите постижения 
в областта на хранителните технологии, като на фирми от различни европейски държави се предоставя 
възможността да участват и в двустранни бизнес срещи, с цел намиране на патрньори и постигане на 
споразумения за технологично сътрудничество.

Освен предварително организираните двустранни срещи, паралелно ще се проведат и следния съби-
тия:

7-ми Международен симпозиум за хранителни технологии - конференции и презентации, на които ще 
бъдат представени последните иновации в областта на хранителните технологии. Целта на симпозиума 
е да насърчи трансфера на технологии.

Форум „Технологии на бъдещето” ще се проведе на втория ден. Институции и компании ще представят 
тенденции и прогнози в съответните области

 Ключови направления:

         Хигиеничност на съоръженията и безопасност на храните:

- Алергени

- Сертифициране на хранителни продукти, бързи системи за контрол и др.

         Биотехнологии:

- Биосензори

- Нови хранителни продукти (пребиотици, функционални храни и т.н.)

- Повторна употреба на вторични продукти;

         Технологии за съхранение. Активни и интелигентни опаковки:

 - Съхранение на газове;

- Активни опаковки и нови опаковки, други.

         Процеси за автоматизация и контрол:

- Мониторинг на процесите, сензори, комуникации, роботиката и т.н.

Събитието е подходящо за фирми, университети, технологични центрове и изследователски институти 
от цяла Европа и предлага чудесна възможност за търсене или предлагане на съвременни и иноватив-
ни технологии в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Участниците ще имат възможността да проведат предварително уговорени срещи лице в лице, според 
техните интереси за  технологично сътрудничество.

За участието в бизнес срещите и придружаващите събития е необходимо предварително фирмата/ор-
ганизацията да се регистрира и да изготви свой фирмен профил на английски език на сайта на събити-
ето:  https://www.b2match.eu/murciafood2015/registration   

Регистрацията преминава през няколко стъпки:

1. Избор на сесия на двустранни срещи и придружаващи събития;
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2. В „Local Support Office“ изберете от падащото меню вашия български EEN партньор, от който сте нау-
чили за проявата и който ви оказва съдействие – „BG-Plovdiv Chamber of Commerce and Industry“

3. Данни за фирмата и за представителя, който ще участва.

4. Кратко описание на фирмата.

5. Създаване на  профил за сътрудничество „Cooperation profile”, където да опишете продуктите и техно-
логиите, които търсите или предлагате и вида партньорство.

Направете профила и предложението си привлекателни за потенциалните партньори!

След успешна регистрация можете да разглеждате профилите на другите участници и да поискате сре-
ща с тях. Резервирането на срещи ще бъде възможно 3 седмици преди събитието, за което ще бъдете 
уведомени чрез имейл. 

Участието на фирмите в Murcia Food Brokerage Event е безплатно. 

Краен срок за регистрация: 7 май 2015 г.

Повече информация: https://www.b2match.eu/murciafood2015

Предварителната програма на събитието можете да изтеглите от тук
Центърът Enterprise Europe Network - Пловдив ще бъде на разположение на проявилите интерес за 
участие фирми за съдействие при регистрацията и изготвянето на кооперационен профил.

За контакти: 032 908989, 0878 809 158

e-mail: office@pcci.bg,

Елена Тенова

Излезе от печат  
Икономически годишник на регион Пловдив 2015

издание на Търговско-Промишлена  Камара – Пловдив и Еnterprise Еurope Network - Пловдив

   

https://www.b2match.eu/murciafood2015
https://www.b2match.eu/murciafood2015
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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.

Търговско - Промишлена Камара - Пловдив и Еnterprise Еurope Network - Пловдив информират пред-
приемачи, инвеститори, партньори, чуждестранни посетители и любознателни читатели, че излезе от 
печат Икономически годишник на регион Пловдив за 2015 г.

Търговско - Промишлена Камара - Пловдив и Еnterprise Еurope Network - Пловдив информират пред-
приемачи, инвеститори, партньори, чуждестранни посетители и любознателни читатели, че излезе от 
печат Икономически годишник на регион Пловдив за 2015 г.

Това е единственото годишно издание за икономиката на град Пловдив и областта, в което можете да:

·        да получите синтезирана информация за икономиката на града и общините от Пловдивска област;

·        да научите за планираните насоки на развитие на града и икономиката му;

·        да се запознаете със 120-те най-успешни фирми, да намерите местни и чуждестранни партньори с 
възможности за инвестиране и сътрудничество;

·        да разберете за възможността да получите качествена консултантска помощ и подготовка на 
проекти за сектори земеделие, хранително-вкусова промишленост, развитие на туризма и микропред-
приятията;

·        да имате справочно помагало на предприемача;

·        да рекламирате и рекламата Ви да стигне до когото трябва.

Годишникът отива до бизнеса, разпространяван чрез партньори като: Общински и Областни админи-
страции, правителствени институции; работодателски съюзи и организации; Агенцията по заетостта; 
Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП; Агенцията за инвестиции; Международен панаир 
Пловдив; други панаири и изложения; туристически офиси; посолства, чуждестранни търговски 
мисии, чуждестранни инвеститори; мрежата на българските и европейските търговско-промишлени 
палати и др.

Икономически годишник на регион Пловдив 2015 можете да изтеглите от тук: 

http://pcci.bg/Econ_yearbook/index.html

http://een.pcci.bg
http://pcci.bg/Econ_yearbook/index.html

