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Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise
Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да разгледате
регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).  

За контакти и повече информация - тел. 032 908980, office@pcci.bg 
 
 
Riga Food Brokerage Event 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Рига, Латвия 
Период  03 Септември  2015 
Краен срок 30 Август 2015 

Сектори Храни и напитки, вина и ликьори, здравословни храни, безалкохолни напитки и 
фабрики за бутилиране, оборудване за контрол на процеса, селско стопанство. 

 
 
 
Contact-Contract MSV 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Бърно, Чехия 
Период   14 – 15 Септември 2015 

Сектори 
Химикали и материали, Идустриална автоматизация, машини и оборудване, 
Индустриални услуги, контрол на процеси и логистика, опаковане, технология за 
материалите. 

 
 
Matchmaking FOR ARCH 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Прага, Чехия 
Период  16 Септември  2015 

Сектори 
Строителни продукти, дострибуция на строителни продукти и системи, инженерни 
и консултантски услуги в сферата на строителството, производство на строителни 
материали, компоненти и системи, строителни фирми. 
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International Brokerage Event at Predict Conference Dublin 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Дъблин, Ирландия 
Период  16 Септември  2015 
Краен срок 9 Септември 2015 

Сектори Компютърен хардуер и софтуер, обработка на данни, обмяна на данни, защита на 
данни, технологии за съхранение, криптография, сигурност на данни. 

 
 
3rd Cluster-to-Cluster Conference: Innovation by Combination Онлайн платформа (EN) 

Място Копенхаген, Дания 
Период  17 – 18 Септември 2015 
Краен срок 1 Септември 2015 

Сектори 
Електроника, ИКТ и Телеком, Индустриално производство, материали и 
транспортни технологии, енергия, селскостопанство и морски ресурси, 
селскостопански храни, защита на човека и природата. 

 
 
International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair Онлайн платформа (EN) 

Място Познан, Полша 
Период 22 Септември  2015 
Краен срок 7 Септември 2015 

Сектори Технологии за хранително вкусовата промишленост,  храни и напитки, хранителни 
съставки. 

 
 
Brokerage event "RENEXPO 2015", Warsaw (Poland) Онлайн платформа (EN) 

Място Варшава, Полша 
Период  22 – 23 Септември  2015 
Краен срок 21 Септември 2015 

Сектори Съхранение на енергия и транспорт, производство на енергия, ВЕИ, геотермална 
енергия, хидро енергия, фотоволтаични системи, енергийна ефективност. 

 
 
Brokerage Event: IFA(Internationale Funkausstellung) Innovation Match 2015 for 
home appliances, smart home, media & audio 

Онлайн платформа (EN) 

Място Берлин, Германия 
Период 07-09 Септември 2015 
Краен срок 7 Август 2015 

Сектори 

Домашни уреди (големи и малки електрически уреди, вградени уреди за кухня, 
електрически отоплителни системи) 
Медиа и Аудио (говорители, аудио техника, снимки, видеообработка, музика, 
компютърни игри, ТВ станции, Радио, VoD, Музикални портали. 
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International Furniture Fair brokerage event Онлайн платформа (EN) 

Място Острода, Полша 
Период 10 Септември 2015 
Краен срок 01 Септември 2015 

Сектори 
Мебелни продукти, ИКТ поддръжка, възобновяема енергия за производствени 
процеси, технологии и материали, дизайн, композитни материали, стъкло, стомана 
и др. 

 
International Matchmaking Event - Slovenia 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Целе, Словения 
Период  10 Септември 2015 
Краен срок 3 Септември 2015 

Сектори Източници на възобновяема енергия, обработка на метали, строителство, 
обработка на дърво, електрическа индустрия, пластмаси и други. 

 
Horizon 2020 Energy Brokerage Event - Calls for Work Programme 2016-17 Онлайн платформа (EN) 

Място Брюксел, Белгия 
Период 16 Септември 2015 
Краен срок 8 Септември 2015 

Сектори 

Енергия, производство на енергия, прехвърляне и преобразуване, възобновяеми 
източници на енергия, фотоволтаици, соларна/термална енергия, енергия от 
вятъра, други енергийни теми, енергийна ефективност, улавяне на въглероден 
диоксид. 

 
Silver Normandy Day Онлайн платформа (EN) 

Място Коломбел, Франция 
Период  17 Септември 2015 
Краен срок  - 

Сектори 
Приложения за здравеопазването, приложения за туризма, компютърни игри, 
системи и транспортиране, хранителна микробиология, токсикология и качествен 
контрол, методи за безопасно производство, проследяемост на храните. 

 
EU Third Countries Events at EXPO2015 - Sub-Saharan Africa Event Онлайн платформа (EN) 

Място Милано, Италия 
Период  18 – 19 Септември 2015 
Краен срок 3 Септември 2015 

Сектори 
Енергия, производство на енергия, прехвърляне и преобразуване, възобновяеми 
източници на енергия, селскто стопанство, безопасност и качество на храните, 
проследяемост на храните. 

 
Software development Slovakia 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Братислава, Словакия 
Период 22 Септември 2015 
Краен срок 11 Септемви 2015 
Сектори Компютърен софтуер 
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TECHINNOVATION 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Сингапур, Република Сингапур 
Период 22 – 23 Септември 2015 
Краен срок  - 

Сектори Електроника, ИКТ и телеком, технологии за материалите, енергия, 
биология/биотехнология, околна среда 

 
Brokerage event "RENEXPO 2015", Warsaw (Poland) Онлайн платформа (EN) 

Място Варшава, Полша 
Период 22 – 23 Септември 2015 
Краен срок 21 Септември 2015 

Сектори 
Енергия, производство на енергия, прехвърляне и преобразуване, възобновяеми 
източници на енергия, фотоволтаици, геотермална енергия, енергия от вятъра, 
други енергийни теми, енергийна ефективност, рационално ползване на енергията.

 
B2B Women Entrepreneurs in Progress 2015 Онлайн платформа (EN) 

Място Белград, Сърбия 
Период  24 – 25 Септември 2015 
Краен срок 15 Септември 2015 

Сектори Селско стопанство, производство на храни, ИКТ, текстил, образование и 
консултантска дейност. 

 
IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) matchmaking 
event 2015 

Онлайн платформа (EN) 

Място Лоди, Италия 
Период  24 – 25 Септември 2015 
Краен срок 22 Септември 2015 

Сектори 

Възобновяеми източници на енергия, биология/биотехнология, технологии за 
хранително вкусовата индустрия, хранителни добавки, съставки, функционална 
храна, опаковки за храни, обработка на храни, хранителни технологии, микро- и 
нано технологии отнасящи се до храните. 

 
Brokerage Event at EXPO 2015 : EU - ASEAN Days Онлайн платформа (EN) 

Място Милано, Италия 
Период 29 – 30 Септември 2015 
Краен срок 29 Септември 2015 

Сектори 

Селско стопанство, аквакултури, технологии за напитки, хранителни добавки, 
съставки и функционална храна, опаковане на храните, хранителни технологии, 
методи за засичане и анализи, хранителна микробиология, токсикология, 
качествен контрол, проследяемост на храните, екология, биоразнообразие, зелени 
технологии. 

 
Meet in Italy for Life Sciences 2015 - MIT4LS Онлайн платформа (EN) 

Място Милано, Италия 
Период 30 Септември – 2 Октомври 2015 
Краен срок 11 Септември 2015 

Сектори Биология и биотехнолгия, приложения за здравеопазването, медицински 
устройства, медицина, човешко здраве, фармацевтика, нутрацевтика 
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