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Интересуват ли Ви следните теми? 

  

         Вериги за създаване на добавена стойност в хранително-вкусовата промишленост 

         Професионално обучение – Дуална образователна система  

         Европейски субсидии 

         Информация от регионите  – информационни щандове  

         B2B срещи  

  

Фокусът на 4-тата Конференция за Дунавския регион тази година е насочен към веригите за 

създаване на добавена стойност в хранително-вкусовата промишленост. Събитието е първо по 

рода си като дава цялостен поглед върху състоянието и бъдещото развитие на хранително-

вкусовата промишленост в Дунавския регион. Разнообразната програма предлага: 

         Информация и вдъхновение в уоркшопове, подиумни дискусии, семинари и доклади 

         Шанс да установите контакти с над 500 участници и 50 оратори от сферата на 

хранително-вкусовата промишленост, икономиката, науката и обществения сектор.  

         Възможност в B2B срещи да намерите потенциални бизнес партньори. За пръв път на 

интернет платформата http://drbf.converve.com предлагаме система, чрез която 

можете предварително да заявите индивидуални срещи.  

  

Друг важен акцент на конференцията е дуалното обучение. Експерти ще представят най-

актуална информация за наскоро разработена иновативна система, която не само ще ограничи 

нарастващата младежка безработица, но и определено ще бъде от полза за предприемачите от 

Дунавския регион.  

  

Информация за европейските фондове ще бъде представена в третия тематичен блок.  

  

Участието е безплатно. Езикът на конференцията е английски (без превод). Форумът се 

провежда в рамките на офанзивата за интернационализиране на австрийската икономика go-

international, инициатива на федералното министерство на науката, изследванията и 

икономиката, както и на Стопанска камара Австрия. 

  

Осигурете си място и още днес се регистрирайте на: http://drbf.converve.com. 

  

Желаете ли да представите своите експертни познания като оратор или участник в панелните 

дискусии? Имате ли предложения за допълнения на програмата? Ще се радваме да се свържете 

с нас.  

  

С удоволствие г-жа Шустер (+43 5 90900-4323), г-жа Макошиц (DW 4338) и аз (DW 4325) сме на 

Ваше разположение.  

  

Ще се радваме на Вашето присъствие! 

   

С уважение 
  
Кристиян Гесл 
Регионален мениджър Централна Европа и Прибалтика 

 
  
Стопанска камара Австрия  
Външна икономика Централна Европа и Прибалтика 
Виеднер хауптщрасе 63  
A-1045 Виена 
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