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Предстоящи събития 
 

Международни В2В срещи: Andalucia Sabor 2017, 

Севиля (Испания), 25.09.2017 г. 

 
В рамките на Andalucía Sabor 2017 - Международна изложба за деликатеси, която ще се проведе в 

гр. Севиля на 25 септември 2017 г., мрежата Enterprise Europe Network организира двустранни бизнес 
срещи, насочени предимно към трансфера на технологии в областта на хранителната промишленост, 
качество и безопасност на храните. 

Организаторите предвиждат дискусионен форум за улесняване на обмена на знания между 
фирмите, създаване на нови контакти и работа в мрежа със заинтересовани лица от различни сфери 
на ХВП, насърчаване на бъдещи съвместни проекти, бизнес сътрудничество и др. 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - 

Пловдив 

№08 / Август 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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Andalucía Sabor 2017 е утвърденото място за среща на фирми от сферата на производството на 
висококачествени селскостопански и рибни продукти. Това е професионално събитие, което 
обединява доставките на храни от района на Андалусия,  консолидирайки  присъствието им на 
националния и международен пазар.  

  
Международните бизнес срещи Andalucía Sabor 2017 се организират от Agencia Andaluza del 

Conocimiento AAC, част от  мрежата  Enterprise Europe Network CESEAND, Андалуския съвет на 
камарите и Регионалното министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските 
райони в тясно сътрудничество с ЕЕN – Пловдив. 

 
Допълнителни подробности за събитието и регистрацията на участниците четете на следния линк: 

http://een.pcci.bg/category/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-
%d0%bd%d0%b0-een-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2/  

 

 
 

Международни В2В срещи по време на 

KAVALAEXPO 2017, 7.10.2017 г. 

 
Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани в ежегодното изложение “KAVALAEXPO”, 

което ще се проведе в гр. Кавала (Гърция) в периода 6-11 октомври 2017 г. 
  
Изложението официално ще се открие вечерта в петък, 6 октомври, и ще продължи до сряда, 11 

октомври 2017 г. Панаирът е вече на 25 години, и ще се проведе в изложбения център " Apostolos 
Mardiris " в Кавала. 

  
На 7 октомври, събота, се предвиждат срещи с фирми от туристическия сектор (туристически 

агенции, хотели, коли под наем, водолазни центрове, алтернативни туристически агенции, водни 
спортове, катерене, религиозен туризъм, екотуризъм и т.н.). 

 

Домакини са Търговската Камара на Кавала и Enterprise Europe Network - Кавала. 
  

За Търговско-Промишлена Камара - Пловдив има осигурен безплатен щанд от домакините, който 
може да се ползва за представяне на продукти от фирми от регион Пловдив, посетили изложението. 

  
За предварителни заявки за участие в безплатния щанд: Eмил Вълов, тел. 032 908 989, 0878 809 150 
Повече информация можете да намерите на следния линк: www.kavalaexpo.gr  
 

Краен срок за регистрация: 25 септември 2017 г. 

 

Обществена консултация относно  

Програмата за конкурентоспособност на МСП 

(COSME) 

 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на малките 
и средни предприятия Enterprise Europe Network, ви кани да дадете своето мнение във връзка с 
провежданата от ЕК обществена консултация относно междинната оценка на Програмата за 
конкурентоспособност на МСП (COSME) за периода 2014-2020 г. 
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Анкетата на български език можете да достъпите на следния линк: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?language=bg  

 

Молим фирмите, желаещи да се включат в консултацията, да върнат на е-mail: een@pcci.bg 
генерирания от системата пдф файл не по-късно от 15 август 2017, когато изтича и валидността на 
самото допитване. 

 

Гръцки фирми търсят партньори в България 
 

Екипът на Enterprise Europe Network – Пловдив  ви информира, че във връзка с проведените на 11 
май 2017 г. в гр. Йоанина (Гърция) двустранни бизнес срещи в рамките  на  втория международен 
форум на тема: Стратегията на ЕС  за  Адриатически и Йонийски  регион, има проявени интереси за 

сътрудничество от страна на гръцки фирми за установяване на бизнес връзки с български 
партньори.  

Предоставяме ви необходимата информация на следния линк: 
 

http://een.pcci.bg/category/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-een-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/page/3/  

 
 

Международен технически панаир – Пловдив 

25-30 септември 2017 г. 
 

Общо с 20% повече са изложбените площи, ангажирани до момента за предстоящия 
Международен технически панаир в Пловдив и вече ясно личи, че ще бъде доминиран от мащабното 
присъствие на български фирми. Именно те най-значително разширяват експозициите си и 
увеличават броя си в сравнение с данните от месец август миналата година. 

Ръстът показва, че българският бизнес влиза уверено в следкризисния период и ще демонстрира 
много нови изделия на деловия форум за инвестиционни стоки и технологии, който е сред най-
авторитетните в Югоизточна Европа. Очаква се да участват компании от около 40 държави, работещи 
в областта на електрониката и електротехниката, енергетиката и екологията, информационните 
технологии, роботиката и автоматизацията, машиностроенето, строителството, химическата и 
минната промишленост, транспорта и автосервизното оборудване, автомобилната индустрия.  

Най-голям скок в своето развитие прави специализираната изложба „Стройтех". Към момента 
участниците са с 19% повече, а изложбените площи нарастват с 64%. Подемът се дължи на бързото 
съживяване на отрасъла и на новите инициативи в рамките на изложбата. Това са секцията „Галерия 
Имоти", която ще презентира жилищни, търговски, индустриални, туристически обекти и 
инвестиционни проекти, и специализираната експозиция за тежка техника за изграждане на 
инфраструктурни съоръжения. Те привлякоха много фирми от двата сектора. 

 С най-голям брой участници отново ще бъде „Машиностроене", лидерът сред 11-те 
специализирани изложби в рамките на Есенния панаир в Пловдив. Секция за агротехника и 
оборудване за селското стопанство разшири нейния браншови обхват. 

Най-атрактивната изложба „Автосвят Пловдив", ще предложи по-богата гама  камиони, автобуси и 
специализирани превозни средства, а огромен интерес отбелязва изложбата „Инфотех". 

По-голям ще е асортиментът в изложбите „Елтех" и „Енеко".  
Участниците в „Елтех" показват най-доброто от света на електрониката и електротехниката, а в 

„Енеко" - новости в енергетиката и екологията, предимно модерни решения за намаляване на 
енергийните разходи и на вредните въздействия върху околната среда. 
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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 


