
Програмиран за Вашия успех

15 октомври 2015,
    Велико Търново

 Браншова компетентност,
иновации и глобални стандарти – 

правилната рецепта за успех! 

Семинар за мениджмънта на хранително-
вкусовата промишленост



ПРОГРАМА - 15 ОКТОМВРИ 2015, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

10.00   РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10.30  ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
 ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА

10.40   МАРКИРАНЕ НА СТОКИТЕ С БАРКОД. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
СИСТЕМАТА ОТ СТАНДАРТИ GS1

  GS1 е водеща международна асоциация с 40 годишен опит 
в разработването и внедряването на световни стандарти 
и приложения. Официален представител на България в 
Международната асоциация е Българска търговско-промишлена 

палата (БТПП). Функциите на Национална организация се изпълняват от GS1 
България, Съвет към БТПП. В презентацията ще бъде направен преглед на 
основните идентификатори в стандартите GS1 за автоматична идентификация. 
Ще бъдат представени на кратко различни баркод символи с акцент върху 
символиката DataBar за универсално маркиране на стоки с променливи тегла 
и пресни продукти. Внимание ще бъде отделено на стандартите за електронен 
обмен на данни и как съвкупността от различните стандарти GS1 допринася за 
реализиране на ефективни автоматизирани системи за проследимост.

11.30   ПОКРИЙТЕ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И 
ОБРАТНА ПРОСЛЕДИМОСТ В ХВП СЪС СИСТЕМА!

  От присъединяването на България към ЕС през 2007 година 
предприятията от ХВП са подложени на огромен натиск да 
изпълняват много изисквания свързани с осигуряване на 
качеството и гарантирането на обратна проследимост. Към тях 

от 13 декември 2014 г. се прибавя и Регламент (ЕС) № 1169/2011 свързан 
с етикетирането на храните, с изключение на разпоредбите, свързани с 
обявяването на хранителната стойност, които ще се прилагат от 13 декември 
2016 г. Много мениджъри вече са оценили важната роля на собствената 
информационна система. Но най-добрите резултати от едно IT-решение се 
получават само когато зад него стои правилната концепция. Така системата 
може да покрие всички области и по-късно да предостави правилната 
информация в подходящ вид. CSB-System има огромен опит в разработването 
на цялостни решения за хранителната индустрия. Заповядайте на семинара, за 
да научите повече за нас!

12.00  ПАУЗА ЗА ОБЯД



12.45   РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА CSB-SYSTEM В РАЗВИТИЕТО НА ЕДНА 
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ НА 20 ГОДИНИ

  Фирма „Тандем-В“ е вече 20 години лидер на пазара на 
висококачествени колбаси и деликатеси. Внедряването на  
CSB-System започва през 2002 г. с построяването на новото 
предприятие, което и сега са намира на бул. Илиянци №23. 

Сертифицирана по най-високия стандарт за качество на произвежданите храни 
IFS, компанията не спира да търси иновациите, осъзнавайки, че само така ще 
се развива и ще задоволява още повече изискванията на потребителите за 
превъзходен вкус и отлично качество.

13.15   ЕЛЕКТРОННИЯТ ОБМЕН НА ДАННИ (EDI) - ЕКЗОТИЧНА ПРИЩЯВКА 
НА МОДЕРНАТА ТЪРГОВИЯ ИЛИ НАЧИН ДА ОПТИМИЗИРАТЕ ВАШИЯ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 

  Електронният обмен на данни не е непознат за фирмите от хранително-
вкусовата промишленост в България. Големите търговски вериги от години 
изпращат заявките към доставчиците си именно по този начин, използвайки 
EDI-съобщения. За съжаление не всички компании се възползват от този 
факт, за да облекчат и своята работа и често приемат това изискване като 
допълнително бреме. Автоматизирането на този процес е ключът, с който 
можете да превърнете това бреме в предимство пред Вашите конкуренти. 
Използвайте шанса да видите отблизо, как се случва това в практиката!

13.45  ДИСКУСИИ

14.00  КРАЙ НА МЕРОПРИЯТИЕТО


