БРОЙ 4/АПРИЛ/2017
БАЗА ДАННИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Базата данни с профили на фирми за международно бизнес сътрудничество е създадена към
мрежата Enterprise Europe Network и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране
на подходящ бизнес партньор за всяка фирма. Всеки заинтересуван може да попълни своя
фирмен профил като посочи и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае.
BCD (Business Cooperation Database) е централизирана база данни за обмен на предложения за
бизнес сътрудничество на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез нея контактните точки на
мрежата от всички държави обменят информация и разпространяват оферти за бизнес
сътрудничество.
Чрез Enterprise Europe Network вие можете безплатно да изпратите Вашето търсене или
предлагане до информационната система на Генерална Дирекция Предприятия. Тази
информация ще достигне около 600 организации, включващи търговски камари, агенции за
регионално развитие и университетски технологични центрове в повече от 40 европейски
държави.
Повече за базата данни с възможност за БЕЗПЛАТНО въвеждане на Ваш фирмен профил,
ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ИЛИ ПРОДУКТИ ПО ВАШИ КЛЮЧОВИ ДУМИ, както и съответните
формуляри можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=387
Свържете се с нас на телефон: 058 601 472, за да ви помогнем.
ОБХВАТ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK БЪЛГАРИЯ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕРЛИН

ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО И БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО В БАЗАТА
ДАННИ НА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Търсачката работи само на английски език! Ключовата дума “agriculture” е само
показателна. В полето за търсене можете да въведете каквато и да е ключова дума.
За да използвате търсачката моля посетете следния линк.
http://een.dobrich.net/bcdsearchmerlin.html
За повече информация посетете офис 102 на ТПП Добрич (ул. България 3)
или се обадете на телефон 058 601 472
За контакти: Георги Колев, Татяна Гичева
tgicheva@cci.dobrich.net; gkolev@cci.dobrich.net

БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА В ПОДКРЕПА
НА БИЗНЕСА ENTERPRISE EUROPE NETWORK
ICCI 2017 B2B Meetings
Онлайн платформа EN
Място
Истанбул, Турция
Период
04 май – 09 май 2017
Краен срок
02 май 2017
Туризъм; Преса; Текстил; Здравеопазване; Логистика; Право; Селско
стопанство и животновъдство; Финанси и застраховки; Строителство;
Сектори
Автомобилна индустрия; Енергийни технологии – енергия от
електричество, топлинна енергия.
Brokerage Event @ Interpack - Trade Fair for Processes and
Онлайн платформа EN
Packaging
Място
Дюселдорф, Германия
Период
08 май – 09 май 2017
Краен срок
01 май 2017
Хранителни продукти; Машини и оборудване за опаковане; Материали за
Сектори
опаковане и помощни материали; Машини и оборудване за производство
на сладкарска продукция, фармацевтика и козметика; Услуги.
EEN Brokerage Event at ICT Spring 2017
Онлайн платформа EN
Място
Люксембург, Люксембург
Период
09 май – 10 май 2017
Краен срок
10 май 2017
Информационни технологии/Информатика; ИТ и телематични
Сектори
приложения; Мултимедия; Телекомуникация.

За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да
разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).
За контакти и повече информация - тел. 058 601472 – Георги Колев или Татяна Гичева
tgicheva@cci.dobrich.net; gkolev@cci.dobrich.net
Пълният бюлетин с оферти можете да намерите тук http://een.dobrich.net/?page_id=1465

ОФЕРТИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ЗА ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ
Преведени са кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се
запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви интересува,
попълнете Онлайн формата посочена по долу.
За контакти и повече информация - тел. 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net;
АЛБАНИЯ

BOAL20170307001

Виж пълния текст (EN) Поискай адреса

Производител на млечни продукти, като натурално и овкусено прясно мляко (обработено с ултра
висока температура за по-голяма дълготрайност), плодови напитки с мляко, сирена, кашкавал и
масло, търси дистрибутори.
АРМЕНИЯ

BOAM20170208001

Виж
(EN)
Производител на вина и водка търси дистрибутори.
АРМЕНИЯ

BOAM20161223001

АРМЕНИЯ

BOAM20160614001

АРМЕНИЯ

BOAM20161006001

пълния

текстПоискай адреса

Виж пълния текстПоискай адреса
(EN)
Производител на оловно киселинни акумулатори за всички видове превозни средства, автобуси,
камиони, тежки земеделски и строителни машини, търси дистрибутори.
Виж пълния текстПоискай адреса
(EN)
Производител на мед и сироп от шишарки, чай от билки и горски плодове, както и алкохолни
напитки от плодове и горски плодове, търси дистрибутори.
Виж пълния текстПоискай адреса
(EN)
Производител на мъжки обувки и аксесоари от естествена кожа (колани, чанти, калъфи за
телефони и т.н.), търси дистрибутори.

При проявен интерес от Ваша страна за получаване на контакти по дадена оферта, моля
посочвайте съответния референтен номер (пример - BOES20161103002)
Връзка за подаване на заявка за интерес: http://goo.gl/uMwdEJ
Пълният бюлетин можете да намерите тук: http://een.dobrich.net/?page_id=243

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШ ПРОФИЛ?
Свържете с Георги Колев на телефон 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net

Enterprise Europe Network Добрич, има удоволствието да Ви покани за участие в
БРОКЕРСКИ СРЕЩИ ПО ИНТЕРЕСИ AUTOPROMOTEC 2017
по време на
„AUTOPROMOTEC 2017”
международна изложение за автомобилно оборудване
гр. Болоня, Италия
24 - 26 май 2017





Ще имате възможност да:
откриете и срещнете потенциални бизнес партньори;
осъществите срещи с търговци и производители;
договорите покупка на необходимите за Вас оборудване, материали, резервни части, технологии;
договорите дългосрочно коопериране,

чрез участие в предварително уговорени бизнес срещи на английски език.

Организатор на събитието е Unioncamere Emilia-Romagna - Търговската камара на регион ЕмилияРоманя в сътрудничество с бизнес организации мрежата Enterprise Europe Network.
ТЕМАТИКА
- оборудване и материали за: автомобилни ремонтни дейности, ремонтни дейности по купета,
авточасти, автокъщи, бензиностанции, автомивки и специализирани центрове за ремонт на
транспортни средства;
- Машини, оборудване и матрици за ремонт на автомобилни гуми;
- Машини и оборудване за ремонтни дейности на двигатели;
- Резервни части и компоненти за автомобилната индустрия;
- Услуги в автомобилната сфера.
-

ПРОДУКТИ/УСЛУГИ
Компресори за въздух;
Мрежи за автомобилни ремонтни дейности;
Ремонти по купета;
Спирачни абсорбери и тестери за ефективност на двигатели;
Автомобилни услуги;
Автомивки;
Диагностични линии за основен ремонт на автомобили;
Диагностични тестери за електрониката в автомобила;
Лакове и бои за специализирани магазини;
Оборудване и аксесоари за ремонт по автомобила и по електричеството в него;
Оборудване и аксесоари за гуми;
Хидравлични крикове;
Материали за ремонт и регенериране на гуми;
Машини за миене на автомобилни части;
Машини за автосервизи;

-

Механични, пневматични и електрически инструменти;
Нови и регенерирани гуми;
Различни автомобилни гуми;
Камери за боядисване;
Ключове, тресчотки;
Компоненти за транспортни средства;
Системи за регулиране на кормилната система;
Система за баланс на гуми;
Хидравлични преси;
Системи за почистване с водна струя.
УЧАСТИЕ

Организаторите на изложението предлагат следните БЕЗПЛАТНИ услуги за участниците:
1) Три нощувки (за купувачи – по един представител от фирма);
2) Входен билет за панаира;
3) Транспорт от хотела до панаира;
4) Участие в брокерското събитие;
5) Обяди за дните на срещите.
- Регистрация на https://www.b2match.eu/autopromotec2017
(Създаване и публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за
срещите с потенциални партньори по Ваш интерес.)
Местата при горепосочените преференциални условия са ограничени.

Важи правилото, първи регистрирал се, първи одобрен!
- Платен членски внос за 2017 година (минимален пакет 200 лв.);
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ДОБРИЧ – СЪОРГАНИЗАТОР
Екипът ни ще Ви консултира и съдейства при
- изготвяне на профил, регистрация, заявяване и потвърждаване на срещи
- организация на пътуването
В случай на одобрени за участие поне 3 фирми, EEN Добрич ще организира услугата по придружаване и
превод от/на английски език по време на срещите.
Моля, за повече информация потърсете:
Татяна Гичева – 058 601472, tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net
Адрес: гр. Добрич 9300; ул. България 3; Търговско-промишлена палата; офис 102

През месец април започна тестовата фаза на онлайн инструмент – система за управление на дуално
обучение за МСП, създаден по проект ALIANZA. Системата представлява интерактивен, лесен за
използване инструмент, предназначен за мениджъри на МСП и/или ръководители на обучителни
центрове. Тестовата фаза ще се проведе сред фирми и обучителни цетрове, като се очаква да се
регистрират минимум 15 организации. Мненията от участниците след тестовата фаза ще бъдат обобщени
от австрийската организация АБИФ посредством въпросник и ще бъдат публикувани на страницата на
проекта.
Предстои бизнес закуска с участието на институции и организации, които имат влияние върху дуалното
обучение в България. Финалното събитие по проекта ще се проведе в началото на месец юни. Ще бъдат
поканени фирмите регистрирали се в платформата, както и други заинтересовани страни.

За повече информация: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/
Ръководство на потребителя: http://www.alianza.webspecialista.com/bg/guide
За предложения и мнения относно бюлетина
ТПП Добрич, тел: 058 601472, факс: 058 601434, ел. поща: cci@dobrich.net;
Предпечат: Георги Колев - gkolev@cci.dobrich.net

