IndustryMatchMaking – IMM2014
ДВУСТРАННИ СРЕЩИ ЗА БИЗНЕС КООПЕРИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР
ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, СОФИЯ, 6 МАРТ 2014, четвъртък,
от 10:30 до 18:00 часа

Търсите
нови
партньори?

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес, партньор в европейската
мрежа за подкрепа на предприятията Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu),
съвместно с Интер Експо Център и ICM d.o.o., Словения, имат удоволствието да поканят фирми и
организации на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер на
6 март 2014г, четвъртък, от 10.30 – 18.00ч в Интер Експо Център, София.
Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни
потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии или участие в проекти,
финансирани от европейски програми. Срещите ще се проведат в рамките на следните
специализирани изложения:


MachTech & Metal (www.machtech-metal.bg) – единствено по рода си изложение за
междуфирмен обмен за металургия, леярство и инструментална екипировка;



IFAM (www.ifam.bg) – специализирано изложение за междуфирмен обмен в областта на
автоматиката, роботиката, мехатрониката и др;



INTRONIKA (www.intronika.bg) – специализирано изложение за електронна промишленост,
компоненти, измервателни уреди, телекомуникации, услуги и др;

Подготовката за участие протича на няколко етапа и с помощта на специализирана интернет
страница: регистрация на участник, публикуване на профил и интереси, заявяване на срещи,
потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за срещите. Срещите се провеждат в
рамките на един ден, 6 март 2014, през 30 минути. Участието в тях е безплатно.
Участници, които имат изготвен график със срещи, но не присъстват на срещите, ще заплатят
такса от 200 лв. при следващо участие в двустранни бизнес срещи, организирани от Българска
стопанска камара.
Регистрацията се осъществява по следния начин:
 Кликвате на уебсайта на събитието: www.b2match.eu/imm2014 и избирате от полето в
дясно „Register”;
 В полетата „Organization” и “Participant” – попълвате контактни детайли и данни за
фирмата/организацията и лицето, което ще участва в срещите;
 В полето „Participation” избирате в коя от двете B2B сесии желаете да вземете участие,
ако и в двете, кликвате и в двете квадратчета;
 В „Organization details” попълвате описание на фирмата, сфера на дейност и
необходимите според Вас детайли за фирмата, които бихте желали да бъдат известни на
останалите участници;
 В „Finalize your registration” моля изберете Вашият местен EEN партньор, които ще Ви
оказва асистенция по време на събитието. Например, ако това е Българска стопанска
камара, избирате от падащото меню „BG – Bulgarian Industrial Association”, както е
названието ни на английски;
 Избирате подходяща за Вас парола и кликвате „Register”;
 След регистрация ще бъдете препратени директно към създаване на Ваш корпоративен
профил с описание на продуктите и услугите, които предлагате, и вида партньорство,
което предлагате;
 Всеки участник ще получи и-мейл с потвърждение на регистрацията.
За информация и РЕГИСТРАЦИЯ моля посетете интернет страницата на събитието:

www.b2match.eu/imm2014
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 16.02.2014

Your business is our business!
За повече информация:
Милена Стоева
Външноикономическо сътрудничество
Българска стопанска камара
Тел: +359 2/ 932 09 34
Е-mail: ierc3@bia-bg.com
www.ierc.bia-bg.com

