Бизнес Паралели
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network - Пловдив

№09 / Септември 2016

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/

Предстоящи бизнес събития, организирани от
ЕЕН Пловдив
Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани за участие в следните 2 международни
прояви на мрежата:

Food4Life 2016

- двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен
трансфер в сферата на хранително-вкусова, питейна и хотелиерска индустрии.
Дата и място на провеждане: 10 Ноември 2016 г., четвъртък, 10:30 – 18:00 ч., Интер Експо Център,
София.
Събитието е част от най-големите специализирани изложения в сферата на хранително-вкусовата,
питейна и хотелиерска индустрия – Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното,
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Интерфуд&Дринк и Сихре, които ще се състоят в периода 9 - 12 ноември 2016 г. в Интер Експо
Център - София.
Повече информация за регистрация на участниците можете да намерите 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/

Краен срок за регистрация – 30 октомври 2016.

Панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай,
който ще се проведе в периода 02 – 08 ноември 2016 г. в градовете Ченду (Chengdu) и
Циндао (Qingdao), Китай. Събитието предвижда организирането на индивидуални,
предварително уговорени В2В срещи по интереси с участници в изложенията.
Във форума ще участват фирми от следните сектори на икономиката:
В гр. Ченду, 2 – 6 ноември:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Зелени“ технологии и продукти (Cleantech), опазване на околната среда, нови материали
Био фармацевтика и Биотехнологии
Модерно земеделие
Храни и напитки, туризъм
Иновации и предприемачество
Авиация и космически технологии
Информационни и комуникационни технологии и услуги
Университети, иновационни клъстери и институти за научни изследвания

В гр. Циндао, 6 – 8 ноември:
1.
·
·
·
·
·
·
2.
·
·
·
·

Морска индустрия:
Аквакултури и риболов
Корабостроене, машиностроене и фина механика
Пристанищна техника
Транспорт и логистика
Офшорни възобновяеми енергийни източници, нови материали и околна среда
Туризъм
Други
Био фармацевтика и Биотехнологии
Модерно земеделие и хранителна промишленост
Информационни и комуникационни технологии и услуги
Университети, иновационни клъстери и институти за научни изследвания

Краен срок за регистрация:
-

25 октомври 2016 г. за участие в събитието в Ченду;

-

30 октомври 2016 г. за участие в събитието в Циндао.

За подробности: http://pcci.bg/News/2362.html
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Възможности за бизнес с Беларус
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на
бизнеса Enterprise Europe Network, кани фирмите от Пловдив и региона на среща с посланика на
Република Беларус в Република България - В.А.Воронкович и търговския съветник - О.А.Белов, на
която ще бъдат презентирани възможностите за развитие на бизнес отношенията с Беларус.
Основна цел на срещата е представяне на актуална информация за експортния и инвестиционен
потенциал на Република Беларус.
Сектори, които имат потенциал за развитие на търговските взаимоотношения между двете страни:
-дървообработване
-метални изделия
-нефтохимическа промишленост
-лека промишленост
-автомобилна техника
-селскостопанска техника
- оборудване.
Дата на провеждане: 19.09.2016 г. /понеделник/, от 14,30 ч.
За подробности и записвания: тел. 032 908989, office@pcci.bg

Нови бизнес перспективи по време на
Международен Технически Панаир в Пловдив
Компании от близо 90 бранша на икономиката ще покажат своите новости по време на 72-то
издание на Международен Технически Панаир в Пловдив, което ще се проведе в периода 26
септември - 1 октомври 2016 г. Очаква се броят на гостите от България и Европа да достигне
40000, според маркетингово проучване. Електрониката, електротехниката, строителството и
енергетиката тръгват нагоре – това показва профилът на фирмите, които са заявили участие.
Оживлението в строителството е съпроводено с обновяване на продуктовата гама. Прозрачен
камък за облицовки с осветление, модификации на шлайфан бетон за настилки в различни цветове
и форми, богат асортимент от изолации, дограми и термопанели демонстрират участници в
„Стройтех“.
На предстоящото издание по-активно ще се представят производители и търговци на електроника
и електротехника. Расте интересът и към изложбата „Енеко“, презентираща оборудване за
енергетиката и екологията, заради подема в тези сектори.
В рамките на Международен технически панаир се организират още шест специализирани
изложби: „Акватех“ - за технологии и управление на водите, „Аутотех“ - за транспорт и
автосервизно оборудване, „Машиностроене“; „Интермин експо“ - за минната индустрия, „Химия“ и
„Автосвят“. Съпътстващата програма включва конференции, семинари, презентации и делови
срещи, фокусирани върху иновациите, инвестициите, международното сътрудничество,
енергийната ефективност и екологията, финансирането на проекти.
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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.
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