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Бизнес семинар  

за фирми от Централна и Източна Европа: 

Как се прави бизнес в Сингапур и Югоизточна Азия? 
Какви са бизнес възможностите в един от най-бързо развиващите се пазари в света и как да се възползваме от тях? 

 Бизнес  съвети от експерти 

Следва бизнес делегация до Сингапур през септември 2012 с участниците от семинара 
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Бизнес Семинар: 

Как се прави бизнес в Сингапур и Югоизточна Азия? 
Какви са бизнес възможностите в един от най-бързо развиващите се пазари в света и как да се възползваме от тях? 

 БТПП, Зала A  
 Вторник, 12 юни 2012, 10.00 – 16.30 часа 

   
 

В Югоизточна Азия се намират едни от най-динамичните, но все още 

подценявани пазари в света, които предлагат несравними бизнес 

възможности и темпове на растеж. В центъра на региона, Сингапур се 

отличава с лекотата на правене на бизнес. Над 8.000 европейски 

компании вече успешно работят в града - държава, който служи за 

врата към региона. 

 

Семинарът, организиран от БТПП и Европейската търговска палата в 

Сингапур е уникален шанс за фирми от Централна и Източна Европа 

да открият бизнес възможностите в Сингапур и Югоизточна Азия. 

Според интересите на участниците в семинара лекторите ще 

споделят опита си в различни сектори, като хранително-вкусовата 

промишленост, здравеопазване, биотехнологии, фармацевтика, 

инженеринг и др. 

 Семинарът ще акцентира върху: 

• Защо трябва да посетите Сингапур и Югоизточна Азия?  

• Как се извършва износ и как се регистрира компания в Сингапур? 

• Бизнес съвети и често срещани грешки при правене на бизнес  в Югоизточна 

Азия 

• Подготовка на бизнес делегация до Сингапур 

Дата: Вторник, 12 юни 2012, 10.00 - 16.30 часа 

Място: БТПП, зала А, ул. Искър№ 9, София 1058, България 

Език: Семинарът ще бъде на английски език  с превод на 

български език 

Такса участие: Участието е безплатно! 

Регистрирайте се онлайн сега! 

http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=217 
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БИЗНЕС СЕМИНАР “КАК СЕ ПРАВИ БИЗНЕС В СИНГАПУР И  ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ” 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, ЗАЛА А 

  

ПРОГРАМА 

Време Описание 

10:00 Регистрация 

10:30 Откриване  –  г-н Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата 

10:35 Адрес – г-н Матео Вецози, ръководител проекти, Европейска търговска палата, Сингапур 

10:40 

 Икономически отношения между Европа и Югоизточна Азия – представител, 

 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България 

11:00 

Сингапур - инвестиционен и търговски център за компании от Централна и Източна Европа  

Презентация на г-н Мартин Уон, Бизнес Федерация на Сингапур 

11:20 Въпроси и отговори 

11:30 Кафе пауза 

11:45 Как се регистрира компания в Сингапур? – презентация на д-р  Кнут Унгер, Luther LLP 

12:00 Въпроси и отговори 

12:15 Работен обяд 

13:30 

Представляване и насърчаване на европейските бизнес интереси в Сингапур и Югоизточна Азия - 

г-н Матео Вецози, Европейска търговска палата, Сингапур 

13:50 Добри практики 

14:00 Въпроси и отговори 

14:15 
Мисия и стратегически цели на Enterprise Europe Network - Как да подкрепим МСП за да използват бизнес възможностите в Европейския 

съюз? г-жа Събина Николова, ръководител EEN при БТПП 

14:30 Индивидуални бизнес консултации с експерти от Сингапур 

15:30 Дискусия между участниците 

16:30 Край 



 

  

Финансиран от: 

  

  

 

 Организиран от: 

Със съдействието на: 

 

   

Бизнес делегация до Сингапур (септември 2012) 

Европейската търговска палата в Сингапур и БТПП организират бизнес делегация до Сингапур през септември 2012, която ще включва двустранни срещи с потенциални 
бизнес партньори, браншови организации и представители на правителството.(Транспортните разходи и разходите, свързани с настаняването се покриват от участниците). За 

допълнителна информация и регистрация: г-ца Калина Трендафилова (k.trendafilova@bcci.bg/ + 359 2 81 17 497 или г-н Матео Вецози (matteo.vezzosi@eurocham.org.sg/+65 

6836 6681); електронни страници: http://www.eurocham.org.sg/ и www.bcci.bg 

 ПРОЕКТОПРОГРАМА 

1ви ден Описание 

10:00 -12:00 Посещение на Европейската търговска палата Сингапур – представяне на търговски и инвестиционни възможности 

12:00 - 12:30 Работен обяд 

12:30 - 16:00 

Срещи с правителствени организации и организации за насърчаване на бизнеса  

- International Enterprise (IE) Singapore http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal 

- Борд за икономическо развитие на Сингапур (EDB) (EDB) http://www.edb.gov.sg 

16:30 – 17:30 Посещение на Конфедерацията на индустриите на Сингапур 

 Свободно време 

2ри ден Описание 

9:00 - 13:00 
Българо-сингапурски бизнес форум в  

Европейската търговска палата в Сингапур  

13:00 - 13:30 Работен обяд 

14:00 - 16:30 Посещение на Федерацията на сингапурските производители 

16:30 - 20:00 Свободно време 

20:00 - 21:00 Вечеря в традиционен ресторант в Сингапур 

3ти ден Описание 

9:30 - 13:30 Посещение на фабрики и среща с бизнес експерти  

13:30  -   14:00 Обяд 

14:00 – 18:00 Туристическа разходка на града с екскурзовод 

 


