B2B срещи MATCH4INDUSTRY 2014 в рамките на SANTEK 2014
БИЗНЕС МИСИЯ 25-26 септември 2014, Коджаели, ТУРЦИЯ
Enterprise Europe Network (Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса) към Търговско-промишлена палата - Стара
Загора организира делегация за посещение на изложението за промишленост и технологии SANTEK 2014, което ще
се проведе в Коджаели, Турция на 25 и 26 септември 2014. В рамките на изложението, Европейската мрежа
организира В2В срещи под надслов Match4Industry. Повече информация за изложението SANTEK 2014 и
номенклатурата на продуктите можете да намерите на този линк.
В2Б срещите Match4Industry обхваща следните сектори:






Автомобилостроене
Метали и машини
Пластмаси и каучукови изделия
Автомобилни гуми
Химикали - автомобилни бои и покрития,
продукти за обслужване на автомобила







Строителство и строителни материали
Енергия и околна среда
Електротехника и електроника
Информационни и комуникационни технологии
Женско предприемачество

Партньорите от Търговската палата на Кочаели ще търсят партньори за български фирми и в други области.
В В2В срещите ще участват фирми от Австрия, Чехия, Германия, Люксембург, Холандия, Сърбия, Швеция и Турция.
Очакват се регистрации и от други партньорски организации в мрежата Enterprise Europe Network.
Като участник в Match4Industry ще имате възможността:







Да представите своите продукти, услуги и технологии на водещи фирми в сектора
Да намерите нови партньори за своя бизнес
Да обсъдите и сравните последните тенденции в сферата на промишлеността
Да създадете стабилни отношения с международни фирми
Да достигнете нови пазари
Да посетите изложението SANTEK и да се срещнете лично с изложителите

Условия за участие
Включването в делегацията е безплатно за членове на ТПП - Стара Загора, за не членове - таксата е 60 лв. (вкл.

ДДС), дължима при регистрация на онлайн платформата на събитието.
Такса участие, дължима на турските партньори: 80 EUR, която включва:
 Участие в предварително уговорени бизнес срещи
 Комплексно съдействие преди, по време и след събитието
 Преводи от турски на английски език и обратно
 Обяди, освежаващи напитки и една вечеря
 2 нощувки в 5-звезден хотел
Панаирът SANTEK предоставя на 15 фирми щанд 12 m2 (маса, 2 стола, интернет) на символичната цена от 10 EUR.
Краен срок за регистрация на посетители: 15 септември 2014 г.
Краен срок за регистрация на изложители: 22 август 2014 г.
За повече информация се обръщайте на тел. 042 626297 или на имейл office@chambersz.com.

КРАСИМИРА СОКОЛОВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

