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БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ MATCH4INDUSTRY 2014 

 

 Enterprise Europe Network Добрич, като  Национална партнираща 
организация има удоволствието да Ви покани за участие в брокерско събитие 
„Match4Industry” на 25и и 26и Септември 2014, което ще се проведе в гр. Коджаели, 
Турция.  

 Брокерското събитие ще бъде организирано от АБИГЕМ – Източна Мармара и 
Търговската палата на Коджаели заедно с ЕЕН Люксембург, Търговската палата на 
Люксембург и много други организации подкрепящи бизнеса от Европа, Турция и 
отвъд. 

 Match4Industry е част от инициативата „Правене на бизнес на място”, 
уникална концепция за брокерски срещи, която ще бъде организирана в специална 
индустриална зона. Освен срещите по интереси в Индустриалния автомобилен парк, 
участниците ще имат също възможност да посетят и панаира САНИТЕК, както и да 
се срещнат с фирмите представящи своите продукти и услуги. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДХОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ САНИТЕК 2013 
- 11 000 квадратни метра изложбена площ 
- 170 изложителя 
- Повече от 11 000 посетители. 
Като допълнение към целенасочените срещи по интереси, които ще бъдат 
организирани в индустриалния парк и панаирната зона, на фирмите ще бъдат 
предлагани също и „посещения на място”, което ще помогне за оценка на бизнес 
средата в региона. 

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ  

 Автомобилна индустрия 

 Метали и машини 

 Пластмаси и гума 

 Автомобилни гуми 

 Химикали (Бои и лакове за автомобили, продукти за предпазване на автомобила) 

 Строителство и строителни материали 
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 Енергия 

 Околна среда  

 Почистващи препарати 

 Козметика 

 Тръби, помпи, клапи 

 Минерални масла 

 Кухненски продукти и продукти за баня 

 Охладителни системи 

 Мебели и декорация 

 Електротехника и електроника 

 Информационни и комуникационни технологии 

 Женско предприемачество 

 

 ВАРИАНТ 1: Такса за участие: 420 лева за 1 участник     

ТОВА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: 

 Включен транспорт от Добрич до Коджаели и обратно 

 Настаняване 2 нощувки в 5***** хотел 

 Срещи по интереси B2B 

 Помощ преди, по време на и след събитието 

 Местен трансфер до точките за срещи 

 Превод от английски на български и обратно 

 Обяд, разхладителни напитки и вечеря за добре дошли 

 

 ВАРИАНТ 2: Такса за участие: 260 лева за 1 участник     

ТОВА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: 

 Настаняване 2 нощувки в 5***** хотел 

 Срещи по интереси B2B 

 Помощ преди, по време на и след събитието 

 Местен трансфер до точките за срещи 

 Превод от английски на български и обратно 

 Обяд, разхладителни напитки и вечеря за добре дошли 

 

ВАРИАНТ 3: Такса за участие: 160 лева за 1 участник     

ТОВА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: 

 Настаняване 2 нощувки в 5***** хотел 

 Срещи по интереси B2B 

 Превод от английски на турски и обратно 

 Местен трансфер до точките за срещи 

 Обяд, разхладителни напитки и вечеря за добре дошли 

 

Краен срок за регистрация: 10 Септември 2014 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОДЖАЕЛИ: 

 

Коджаели (на турски: Kocaeli) е вилает в Турция. Пет от седемте околии на вилаета 
граничат с Мраморно море и в тях са разположени много пристанищни съоръжения 
включително и главната база на Турския военноморски флот, а една от общините 
граничи с Черно море на север. Административен център на вилаета е град Измит. 
Вилает Коджаели е с обща площ от 3 626 кв.км. 

 

               

 

 

Регистрацията за събитието става онлайн от следната връзка: http://goo.gl/wfudkA  

Enterprise Europe Network Добрич е на разположение за помощ при регистрацията и 
съдействие при избиране на срещи и изготвяне на профил. 

 

 

За повече информация моля свържете се с EEN Добрич 

 Георги Колев, Татяна Гичева, 058 601 472, tppprojects@gmail.com, 

gkolev@cci.dobrich.net, tgicheva@cci.dobrich.net 

 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
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