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Предстоящи бизнес събития, организирани от  

Enterprise Europe Network  

 
 

 Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани за участие в следните 2 международни 

прояви на мрежата: 

 

1. Международни б2б срещи в гр. Анже, Франция, по време на 

петото издание на Международния Бизнес Форум VIBE-NATUREEF, които ще бъдат 

проведени на 17 януари 2017 г.  Събитието обхваща отрасъл „Растениевъдство“. 
 

Повече информация за форума и регистрацията на фирмите: http://pcci.bg/News/2400.html  

 

 

Бизнес Паралели 
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network 
- Пловдив 

№12 / Декември  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/  
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2. Двустранни бизнес  срещи  в сферата на мехатроника, 

роботика, машини, технологии и индустриално оборудване 

– Industry Matchmaking – IMM 2017, 06 април 2017 г., четвъртък, 10:30 – 

18:00 ч., Интер Експо Център, София 

Двустранните срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер  

ще се състоят по време на специализираното изложение в сферата на машини, технологии и 

индустриално оборудване – MachTech&InnoTech, 06 април 2017 г., четвъртък, 10:30 – 18:00 ч., 

Интер Експо Център, София. 

Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и 

Интер Експо Център, София и е идеална възможност за създаване на бизнес партньорства в 

рамките на 30-минутни предварително организирани срещи. 

Основни сектори:  

• MachTech: металорежещи и металообработващи машини, мехатроника и роботика, 

хидравлична и пневматична техника, заваръчна техника, инструментална екипировка; 

женско предприемачество в сектора; 

• InnoTech: индустриална автоматизация, индустриални мрежи и софтуер системи за 

измерване и контрол, електроника, електрическа мобилност, електротехника, електро 

оборудване, проектиране и консултации, 3D принтиране, качествен контрол и тестване, 

развойна дейност, женско предприемачество.  

• Контролно-измервателна апаратура, аналитична техника и лабораторно оборудване, 

приложен софтуер, електроразпределение и електроапаратура, системи за мониторинг и 

опазване на околната среда, индустриално програмиране. 

Участието в срещите е без такса и е насочено към компании и научно-изследователски 

организации, търсещи нови технологични, изследователски и търговски партньорства. 

Консултантски компании и медиатори без техническа експертиза в посочените сектори не 

спадат към целевите групи на събитието. Работен език е английски. Необходима е 

регистрация. 

Информация и подробности за регистрация на участник, публикуване на фирмен профил и 

интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за 

срещите с потенциални партньори според Вашия интерес ще намерите на 

https://www.b2match.eu/imm2017 

Краен срок за регистрация – 20 март 2017г. 
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Как да участвате? 

 

1. Регистрация и публикуване на фирмен профил и интереси: 

� Участниците трябва да се регистрират в специално създадената платформа за управление 

на събитието с потребителско име и парола. Моля попълнете данните за фирмата като 

най-отдолу отбележите ваш „Local Support Office” и сесиите, в които желаете да проведете 

срещи (сутрешна и следобедна) Изберете от изброените партньори вашия български EEN 

партньор, от когото сте научили за проявата и който ви оказва съдействие. След 

валидиране от администратор, всеки участник ще може да публикува организационен и 

кооперативен профил, описание на продукти/услуги, сфера на дейност и вид 

партньорства, които търси и предлага. След регистрация е необходимо да създадете 

профил за сътрудничество „Cooperation profile", където да опишете продуктите и услугите, 

които търсите или предлагате, и вида партньорство, което търсите или предлагате. 

2. Изпращане, получаване и приемане/отказ на покани за срещи: 

� След 1 март 2017 г. участниците ще имат възможност да заявяват срещи, последвани от 

потвърждение или отхвърляне и изготвяне на график с потвърдени срещи. Участниците-

изложители ще могат да заявяват срещи на техните щандове като посочат номер на щанда 

при регистрация.  

3. Персоналният Ви график за срещи ще бъде готов преди събитието в профила: 

� Приемете или откажете Вашите срещи с цел създаване на финален индивидуален график. 

Всеки участник ще получи списък с приетите срещи, който ще бъде достъпен по всяко 

време в неговия профил.  

По всяко време ще имате подкрепата и насоките от страна на вашия български EEN 

партньор – от процеса на вземане на решение за участие до реализиране на потенциалните 

контакти в действителни бизнес успехи. 

 

Над 2600 малки и средни предприятия в България 

ще се възползват от споразумения между  

ЕИФ и Райфайзенбанк 
 

Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа. 

 

 Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, ЕИФ осигурява директна 

гаранционна линия, с която Райфайзенбанк (България) ще предостави кредити в размер на 100 млн. 

евро. По силата на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово 

финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в размер на 50 млн. евро. По този начин, 

посредством Инвестиционния план за Европа над 2600 малки и средни  компании в България ще 

получат достъп до финансиране в общ размер на 150 млн. евро. 
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 Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, 

инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен, заяви: "Днешните споразумения носят добри 

новини за българските МСП и демонстрират решимостта на Европейската комисия да подкрепи 

предприятията в цяла Европа посредством Инвестиционния план за Европа. Със значителната 

сума от 150 млн. евро e възможна пряка подкрепа за малките компании, които имат нужда от 

финансиране, като така ще стимулираме растежа и създаването на нови работни места в 

страната. Насърчавам МСП в България да се възползват от тази възможност." 

 

 Програма COSME осигурява на малките и средни компании подобрен достъп до инвестиционно, 

оборотно и лизингово финансиране при по-ниски нива на обезпечение.  Максималният размер на 

кредитите е 1.5 млн. евро, а срокът -  до 10 години за инвестиционни и до 5 години 

за оборотни кредити.   

 

Двете транзакции в България потвърждават сериозните намерения на 

Европейската комисия да изпълни част от основните си цели: създаване на работни 

места, повишаване на растежа и инвестициите в Европа. 

 

 
 

Успешно участие на фирма от региона на брокерско 

събитие в Констанца, Румъния 
 

 
Пампорово АД участва в брокерско събитие, което се проведе по време на Tourism Fair 

"HOLIDAY" в Констанца, Румъния от 25 до 27 ноември 2016. 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив бе съорганизатор на проявата като част от 

мрежата Enterprise Europe Network. Това е една от многобройните прояви, които мрежата организира 

за малкия и среден бизнес, с цел подпомагане на интернационализацията и увеличаване на 

възможностите за бизнес, технологично и проектно коопериране, чрез предварително организирани 

персонални двустранни срещи.  

Участието на фирмата от нашия регион протече при голям интерес и бяха проведени редица 

срещи с потенциални партньори, от които се очаква позитивно последващо развитие за участниците. 

Възможностите в рамките на Enterprise Europe Network за търсене на пазари, партньори, 

информация, технологии, иновационни решения са многобройни.  

За повече информация относно услугите на мрежата, моля посетете сайта ни http://een.pcci.bg/ 
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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. 

 


