Покана
за Българо-румънски бизнес-форум
к.к. „Албена“, 26 май 2014 г.

Българо-румънска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани
да участвате в организирания от нас Българо-румънски бизнес форум, който ще се
проведе на 26 май 2014 г. в курортен комплекс „Албена“ хотел „Фламинго грант“
(пет звезди).
Събитието има за цел да предостави възможност на заинтересованите български и
румънски компании да установят нови контакти и бъдещи партньорства. Поканени
за участие са всички компании, които членуват в Българо-румънска палата, както
и румънски компании и организации-наши партньори от Букурещ, Гюргево,
Прахова, Констанца, Крайова, Галац и Кълъраш, от сферата на индустрията,
услугите, транспорта и туризма.
За официални гости на събитието са поканени н.пр. Александър Филипов –
извънреден и пълномощен посланник на България в Букурещ и г-н Бронислав
Денев – Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към
посолството, н.пр. Антон Пъкурецу - извънреден и пълномощен посланник на
Румъния в София, представители на Българската агенция за инвестиции и
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Програма на събитието:
14:00 – 14:15 ч.
14:15 – 14:45 ч.

14:45 – 15:00 ч.
15:00 – 16:00 ч.
16:00 – 18:00 ч.

Откриване на Бизнес форума. Приветствия от
официалните гости
Представяне на Българо-румънска палата и проект
„Здрави на работното място“ – адаптиране на
швейцарския опит за здравословна и продуктивна
работна среда
Фирмени презентации
Двустранни бизнес срещи
Коктейл

Участието в бизнес-форума е безплатно за всички български и румънски
фирми. Хотелското настаняване е за сметка на всеки участник (вж. формуляр за
участие). Като член на Българо-румънска палата к.к. Албена предоставя
преференциални цени за нощувка на всички наши гости и участници, както и
отстъпка при ползване на спа-центъра към хотела.
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По време на официалната част на форума и презентациите ще има осигурен превод
от/на български и румънски език.
Ако желаете да участвате във форума, моля попълнете приложения формуляр
възможно най-скоро. Това ще ни позволи да поканим румънски компании, които
биха представлявали интерес за вас.
Попълнените формуляри за участие могат да бъдат изпращани не по-късно от 20
май 2014 г. по ел. поща или факс:
e-mail: info@brcci.eu; fax: +359 886 897 744
При желание от Ваша страна бихте могли да се включите и като спонсор на
събитието, което ще Ви предостави възможност за допълнителна реклама.
Спонсорските пакети са посочени във формуляра за участие.
За доп. информация и контакти: +359 82 507606; e-mail: info@brcci.eu

***

Българо-румънска търговско-промишлена палата е бизнес организация със седалище в
гр. Русе, България, която вече 10 години работи за подобряване на двустранните
търговско-икономически отношения между България и Румъния. Палатата е дългогодишен
партньор на Ромекспо (Румъния) и Виа-експо (България), поддържа и осъществява
контакти с министерства, държавни агенции, бизнес-асоциации и смесени палати от
двете съседни държави. За повече информация: www.brcci.eu
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