Бизнес Паралели
Месечен бюлетин на Enterprise Europe Network
- Пловдив

№ 06 / Юни 2018

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/

Посещение на турски фирми от Коджаели в Пловдив
13 юли 2018 г.
Уважаеми Предприемачи,
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата Еnteprise Europe Network, има
удоволствието да ви покани за участие в двустранни бизнес срещи с представители на фирми от
Коджаели, Турция, осъществяващи дейност в сферата на:
- електроника и LED осветление;
- поддръжка и тестване на трансформатори и инсталации;
- строителство;
- производство и търговия със строителни материали;
- търговия с офис мебели;
- услуги с недвижими имоти;
- машини за обработка на дървен материал;
- рециклиране на пластмасови изделия и производство на WPC (Wood Plastic Composite) профили;
- информационни технологии, проучване и развитие;
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- търговия с хидравлични изделия, пневматика, системи за контрол, роботика;
- метални съоръжения (вериги, котви, др.) за корабната индустрия;
Подробна информация и списък на турските компании ТУК
Срещите ще се проведат на 13 юли 2018 г. /петък/ от 10:00 до 12:30 ч. в сградата на ТърговскоПромишлена Камара - Пловдив, ул. Самара 7.
Организатор на събитието: Enterprise Europe Network Пловдив и Европейски Бизнес Център на Doğu
Marmara, (ABİGEM) A.Ş.
За да заявите Вашия интерес за участие, моля пишете ни на имейл: office@pcci.bg, като отбележите
името на турската фирма, с която желаете да осъществите контакт. Заявката можете да изтеглите от
ТУК
Крайният срок за записвания е 12 юли 2018 г.

Допитване на ЕК до бизнеса
Обществена консултация относно мерките за
екопроектиране на металообработващите машини и
оборудването за заваряване
Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани да дадете своето мнение по обявената от ЕК
обществена консултация.
Настоящата консултация дава възможност на съответните заинтересовани страни, по-специално
тези, които са пряко заети в производството и използването на професионални металообработващи
машини и оборудване за заваряване, да участват в процеса и да предоставят важна информация.
Получените коментари ще допринесат към анализа на оценката на въздействието заедно с данните
от различни други източници, включително документални изследвания и целеви консултации със
заинтересованите страни, които вече са проведени. Сред тях са две срещи на консултативния форум
по екопроектиране на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ относно
продуктите от Lot 5, проведени на 6.05.2014 г. и на 25.10.2017 г.
Линк към въпросника: http://een.pcci.bg/category/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/page/2/
В тази връзка, каним желаещите да се включат в допитването като попълнят приложения въпросник
на български език, и го върнат на е-mail: een@pcci.bg , не по-късно от 6.07.2018 г.
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Иновации в сферата на технологиите и методите за
превенция от корозия
28 и 29 юни 2018 в Пловдив
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от мрежата
Еnteprise Europe Network, има удоволствието да ви покани за
участие в специализирано международно събитие на тема:
Corrosion Prevention Balkans 2018, което ще се проведе във
формат конферентна и изложбена част. Водещи експерти от
10 държави в т.ч. Австрия, Белгия, България, Великобритания,
Германия, Гърция, Италия, Полша, Чехия и Хърватия ще
представят технологии, методи и продукти за защита от
корозия.
Конференцията
Участие ще вземат специалисти от Международния съвет по корозия, Федералния институт на
Германия за изследване и тестване на материали, Австрийския изследователски институт по химия и
технологии, Технопарк Кралупи Чехия, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro SRL, Полското
дружество по корозия, PA-EL d.o.o Хърватска, Оргахим, Бласт Инженеринг, Cathodic Corrosion Control
Великобритания, др.
Цялото съдържание на програмата може да бъде разгледано на следния линк:
https://viaexpo.com/bg/pages/program-2018-corrosion
Регистрация
Паралелно на конференцията ще се проведе и съпътстваща изложбена част, която ще предостави
възможност за директни бизнес контакти и създаване на нови партньорства.
Полезни линкове: За събитието Партньори Електронен бюлетин

ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС КООПЕРИРАНЕ
Възможност за сътрудничество с фирми от Русия чрез мрежата Еnteprise Europe Network:
1.Руска фирма, специализирана в производството на аксесоари за прахосмукачки търси
дистрибутори. Фирмата произвежда широка гама от продукти. За партньори фирмата предлага
интернет рекламни кампании, PR-поддръжка в печатни медии, обучение на персонала и
презентации, промоционални оферти за купувачи, удобен продуктов каталог с постоянно
обновяване на продуктовата гама.
2. Руската търговска и строителна фирма търси доставчици на метални изделия в чужбина. Фирмата
търси партньорство с малки и средни предприятия и големи компании, които предлагат метални
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изделия като метални брави, винтове, арматура, скоби в рамките на споразумение за
дистрибуторски услуги.
3. Руска фирма, ангажирана в производството на топлоустойчива тел с азбестова изолация, търси
партньори в чужбина за сключване на споразумение за дистрибуторски услуги. Компанията се
интересува от намирането на партньори в сферата на строителството, производството и
енергетиката, които могат да бъдат предприятия от металургията, химическата промишленост,
нефтопреработвателните и енергийните комплекси, рудодобивните и преработвателните
предприятия.
4. Руска фирма, специализирана в проектирането и инженеринга на оборудване за сигурност, търси
партньор от ЕС за сътрудничество по договор за производство.
Фирмата е съсредоточена върху непрекъснатото подобряване на производствения процес и
качеството на производството.
Основната цел е да се постигне максимална ефективност на производството.
5. Руска фирма, специализирана в търговията на едро и дребно с екологично чисти хранителни
продукти, еко-козметика и продукти за домашна грижа, търси партньори в чужбина за
сътрудничество по договори за дистрибуторски услуги. Фирмата предлага:
- широка гама от продукти, повече от 3000 стоки;
- използване на качествени продукти от различни производители;
-конкурентни цени на продуктите чрез директни контакти с производителите;
- добре функционираща логистична услуга;
-спазване на необходимите условия за съхранение (постоянство на температурата и влажността);
- опаковка, която гарантира запазването на вкуса и аромата
6.Руска фирма, специализирана в производство на осветителни тела, търси дистрибутори във
Франция, Германия, Словакия и Великобритания. Предлага:
- голямо разнообразие от осветителни тела;
- цялостен подход към реализирането на енергоспестяващи проекти и до ключ, което означава
разработване на реално осветление в съответствие с изискванията на клиента;
- всички продукти отговарят на стандартите за безопасност и други разпоредби.
7. Руска фирма, занимаваща се с производство на ламиниран фурнир, търси доставчици на обла
дървесина в чужбина. Фирмата търси доставчици на обла дървесина в чужбина за сътрудничество в
рамките на договор за дистрибуторски услуги. В резултат на сътрудничеството, компанията цели
разширяване на дейността си, увеличавайки печалбите за всеки партньор и разширяване на
географската област на продажбите.
8. Руска фирма е производител на технически разтегателни опаковки от първични и вторични
суровини за опаковане на тухли, прозорци, мебели, фасади и др. Търси партньори за сътрудничество
в рамките на споразумение за дистрибуторски услуги.
Руската фирма се интересува от намирането на партньори от чужбина в сферата на търговията на
едро, строителството, производството на оборудване за сътрудничество в рамките на споразумение
за дистрибуторски услуги. Партньорите ще закупуват продуктите на фирма- та за препродажба,
съгласно договора за дистрибуторски услуги
9. Руска фирма е специализирана в производството на облекло и аксесоари, произвежда дамски
рокли, мъжки костюми. Търси партньори за сътрудничество в рамките на споразумение за
дистрибуторски услуги.
Фирмата се интересува от намирането на партньори в сферата на търговията на едро и дребно на
дамски дрехи за сключване на договор за дистрибуторски услуги, за доставяне на стоки, произведени
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от руската компания за по-нататъшно разпространение на чужди пазари. В резултат на
сътрудничеството фирмата иска да разшири присъствието си на чужди пазари.
10.Руски производител на изделия от овча кожа търси партньори в чужбина за сътрудничество в
рамките на споразумение за дистрибуторски услуги.
Руската фирма се интересува от търсенето на партньори в сферата на търговията на едро и дребно на
продуктите от овча кожа за сключване на договор за обслужване на продажбите. Партньорът ще
закупи продуктите на фирмата за по-нататъшна препродажба. Очакваният резултат от
сътрудничеството е печалба и навлизане на външен пазар.
11. Руски дистрибутор на меки изотермични опаковки и термопомпи търси дистрибутори. Руската
компания е официален дистрибутор на един от най-големите разработчици и производители на меки
изотермични опаковки, както и термоизолирани такива.
Фирмата търси сътрудничеството в рамките на споразумение за дистрибуторски услуги.
Дистрибуторите могат да бъдат от хранителната промишленост, транспорта или логистичните услуги.
Условията и обемът на доставката могат да се разглеждат поотделно. Очакваният резултат от
сътрудничеството е навлизане на нови пазари.
12. Руски производител на сгъваеми аксесоари за велосипеди, скутери и велосипеди търси
партньори в чужбина по договор за дистрибуторска услуга. Основната идея на компанията е да
създаде идеалния градски велосипед. Компанията се интересува от намирането на партньори в
сферата на търговията на едро и дребно с велосипеди и спортни аксесоари, за сключване на договор
за дистрибуторски услуги за доставяне на стоки, произведени от руската фирма за по-нататъшно
разпространение на чужди пазари. Фирмата е готова да организира транспортните и потребителски
услуги. Потенциалният партньор трябва да организира продажбите на продуктите на компанията на
чуждите пазари.
13. Руски производител на чанти и кожени аксесоари търси дистрибутори. Фирмата се интересува от
намирането на партньори от сферата на търговията на едро и дребно с кожени чанти и аксесоари за
сключване на договор за дистрибуторски услуги за получаване на стоки, произведени от руската
компания за по-нататъшно разпространение на чужди пазари. Потенциалният партньор трябва да
организира продажбите на продуктите на компанията на чуждите пазари. В резултат на
сътрудничеството компанията иска да разшири присъствието си на чужди пазари.
14. Руска фирма, специализирана в производството и продажбата на екологично чисти хранителни
продукти, търси партньори в чужбина за сътрудничество по договор за дистрибуторски услуги.
Предприятието се интересува от установяване на сътрудничество с чуждестранни дистрибутори на
хранителни продукти. Фирмата е готова да осъществява този тип сътрудничество, като предоставя
цялата необходима документация, информация за възможните обеми на доставка, като предоставя
възможност на партньора да извърши операции по препродажба на своите клиенти по искане на
партньора. В резултат на сътрудничеството в рамките на споразумението за дистрибуторски услуги,
компанията може да доставя произведени продукти.
15. Руска компания, специализирана в търговията на едро и износ на природни ресурси и хранителни
продукти, търси партньори в чужбина за сътрудничество по дистрибуторски услуги или търговски
споразумения. В резултат на сътрудничеството по договор за дистрибуторски услуги фирмата ще
доставя произведени продукти. Компанията е готова да осъществява този тип сътрудничество, като
предоставя цялата необходима документация, информация за възможните обеми на доставка, като
предоставя възможност на партньора да извърши операции по препродажба на своите клиенти по
искане на партньора.
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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

een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Сaмара №7, ет. 3
http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | office@pcci.bg

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би
могла да бъде използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не
отразява непременно политиките на Европейската комисия.
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