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V издание на Tour d’Europe – Stockholm 2017 
/31.05.2017/ – за Български производители на храни 

и напитки, които желаят да навлязат на пазара за 
храни и напитки в Швеция 

 
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), ви кани 

да участвате в двустранни бизнес срещи с шведски купувачи и вносители на храни – ”Tour d’Europe ”, 
които ще се проведат в Стокхолм,Швеция,  на 31 май 2017 г.. 

 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - 

Пловдив 

№04 / Април  2017 

 

Последни бюлетини 
 
Актуалните за месеца бюлетини на EEN мрежата за 
„Търговско и производствено коопериране“, 
„Технологично коопериране“,  
„Проектно коопериране“ и  
„B2B събития“ можете да изтеглите оттук: 
 

http://een.pcci.bg/  
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Събитието Tour d’Europe  – 31.05.2017 г. е възможност за шведските купувачи да се срещнат с 
производители на  храни и напитки от други европейски страни. По време на събитието ще се 
организират В2В срещи между купувачи и производители въз основа на конкретни интереси от 
страна на шведските купувачи. 

Производители от цяла Европа ще посетят Стокхолм, за да представят своите продукти по време на 
предварително резервираните срещи. 

Този нов тип събитие е инициатива на мрежата Enterprise Europe Network – с цел да се свърже 
купувачи и производители от хранително-вкусовия сектор. 

Събитието се оказа много успешно по време на предишните издания, които бяха организирани в 
Ротердам, Шотландия, Стокхолм и Палермо. През 2017 г. Tour d’Europe ще бъде организиран за втори 
път в Стокхолм. 

Имате интерес? Всичко, което трябва да направите е да се регистрирате и да започнете да 
сърфирате из списъка с участниците, за да намерите потенциален бизнес партньор. 

———————————— 

 УКАЗАНИЯ : 

Двустранните бизнес срещи са идеалният начин за срещи между потенциални партньори желаещи 
сътрудничество, и повишава възможностите да се направят нови контакти. Срещите протичат с 
голяма динамика . 20-30 минути обикновено са достатъчни, за да се представите и запознаете с 
насрещната страна, след което се пристъпва към следващата среща,и разговорите започват. 

 Как да се регистрирате за двустранните B2B срещи на Tour d’Europe – Stockholm 2017?  

Срок за регистрация : 03.05.2017 г. 

Подбор на срещи: 17.05.2017 г. 

Дата на събитието – 31.05.2017 г. 

Влезте в сайта на събитието: https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017  

и изберете полето “Register for this event” /сайтът е на английски език/ 

Попълнете формуляра и го изпратете, като в полето „Local Support Office”  изберете от падащото 
меню „BG – Plovdiv Chamber of Commerce and Industry”. 

Как работи платформата за срещи ? 

Регистрирайте се и публикувайте вашия профил сътрудничество 

За производителите: 
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Можете да маркирате купувачите, които ви интересуват, но не можете да изпратите заявка за среща 
с тях. Напишете подробен и пълен профил, който да включва снимки на вашите продукти. След 
регистрация: ако получите искане за среща на купувачи, моля, приемете или отхвърлете тази заявка. 

Две седмици преди събитието, ще получите личния си график за срещи. 

Повече информация на : 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017/pages/16949-how-it-works 

 
 

Покана за участие в международно събитие “B2B @ 
EUSAIR FORUM 2017” – 11 май 2017г. Йоанина, Гърция 

 
Търговско – Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подкрепа на 

предприемачеството Enterprise Europe Network, има удоволствието да ви информира и покани на 
събитие за създаване на партньорски връзки “B2B @ EUSAIR Forum 2017”:  двустранни срещи в 
рамките  на  2-рия  форум на    Стратегията на ЕС  за  Адриатически и Йонийски 
регион,  организиран  от Консорциум  Enterprise Europe Network  – Гърция, в 
сътрудничество   с  Европейската комисия  и  Република Гърция. 

  
Събитието за създаване на партньорски връзки  ще  се  проведе в  четвъртък,  11 май 

в  Йоанина  (Гърция). 
  
Основните теми са: 
  
– Храна и напитки 
– Морска храна 
– Рибарство и аквакултури 
– Сините технологии 
– морско   и   корабоплавателно  управление и  услуги 
– Морски транспорт 
– интермодални връзки  с  вътрешността на страната 
– Енергийни мрежи 
– морска околна  среда 
– Транснационални  сухоземни  местообитания и биологичното разнообразие 
– диверсифицирани  туристически  оферти 
– Туристически оферти  (стоки и услуги) 
– устойчиво и отговорно управление на туризма (иновации и качество) 
– туризъм  с  междусекторен подход: Информационни и Комуникационни Технологии, 

мобилност,  енергийна ефективност,  здравеопазване 
  
Събитието се организира като съпътстваща проява на ”2-ри Форум на стратегията на ЕС за 

Адриатически и Йонийски регион”  като възможност за малките и средни предприятия  да се 
срещната  с други  МСП в рамките на  EUSAIR,  за идентифициране и  разработване на общи действия 
и проекти, както и да достигнат до подходящи  партньори  ( участващи страни 
в  EUSAIR:  Хърватска,  Гърция,  Италия,  Словения,  Албания,  Босна и Херцеговина,  Черна гора, 
Сърбия). 
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Събитието е  интересно не само за малките и средни предприятия, но и на организации от различни 
сектори,  като не само ще стимулира  трансграничното сътрудничество,  но също така ще 
насърчи   междусекторното коопериране. 

  
Участието  в   B2B събитието е  безплатно.  Заинтересованите фирми и организации са поканени да 

се регистрират най-късно до 5 май, 2017г. 
  
За допълнителна информация и регистрация , моля посетете: 
https://www.b2match.eu/eusair2017 

 

Двустранни срещи по време на изложбата 
AUTOPROMOTEC в Болоня, Италия /24 – 26 май 2017/ 

 
Търговско–Промишлена Камара – Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network (EEN), ви кани 
да участвате в двустранни бизнес срещи по време на Международна изложба на автомобилно 
оборудване и следпродажбени услуги AUTOPROMOTEC в Болоня, Италия. Брокерското събитие ще се 
проведе от 24 до 26 май 2017 г. 
 
 Организаторите ще предложат на одобрени участници в проявата следните безплатни услуги:  
    Хотелско настаняване за 3 нощувки; 
    Трансфери между хотела и изложбата; 
    Входни билети за изложбата; 
    Работни обеди по време на дните за В2В срещи; 
    Съдействие при провеждане на B2B срещите. 
 
Проявата е насочена към чуждестранни фирми – потенциални купувачи. Чуждестранните участници 
ще могат да осъществяват предварително насрочени срещи с италиански фирми, които са се 
регистрирали.  Всяка регистрирана фирма вижда предварително профилите на останалите. Това е 
предпоставка да бъде направена преценка за съвпадение на интереси за сътрудничество между 
участниците. Извън насрочените В2В срещи участниците ще могат да контактуват с всички 
изложители и посетители. 
 
 Секторен обхват: 
    Машини, оборудване и материали за: автомобилни сервизи – за ремонт на каросерията и 
двигателя; магазини за автомобилно оборудване; дилъри на автомобили; продажба и ремонт на 
гуми; бензиностанции; автомивки и специализирани центрове за ремонт и транспорт 
    Резервни части и компоненти 
    Технологии и ноу-хау 
    Услуги 
 
Защо да участвате ? 
    За откриване на нови търговски и технологични партньори, клиенти и доставчици 
    За да се възползвате  от фокусирани персонални бизнес срещи, които са предварително насрочени 
 
Как да участвате? 

Участието е безплатно. Необходима е регистрация в платформата на събитието: 
https://www.b2match.eu/autopromotec2017 .  

 
Срок за регистрация – от 16 февруари до 16 май 2017
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Излезе от печат Икономически Годишник на регион 
Пловдив 2017 – издание на Търговско-Промишлена 

Камара – Пловдив и Enterprise Europe Network – 
Пловдив 

 
 

Това е единственото годишно издание за икономиката на град Пловдив и областта, в което можете: 
• 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 с  класацията на 222-те най-големи предприятия, 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 микропредприятията; 

• 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 
администрации, 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 2017 е наличен в книжно тяло в офиса на Камарата на 
ул. Самара 7 и в електронен формат – на сайта на Камарата. 
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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 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 МСП. 
 

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.een.bg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | 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. 


