КАК ДА РАЗВИВАМЕ УСПЕШЕН БИЗНЕС
С РУМЪНИЯ
Стара Загора, хотел Верея
17 март 2022 г. (четвъртък) - 10:30 - 13:00

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Двустранна търговска камара България - Румъния, с
подкрепата на румънското посолство в Република България, организират семинар Как да развиваме
успешен бизнес с Румъния, който ще се проведе на 17 март 2022 г., четвъртък, 10:30 - 13:00 ч. в
зала 1 на хотел Верея, Стара Загора.
Целта на семинара е да се внесе яснота и разяснение за актуалните търговски практики на
румънския пазар и да се подпомогне развитието на успешни търговски връзки между български
компании и румънски партньори, както и да се идентифицират възможностите за износ и внос към
и от Румъния. Това събитие е идеална възможност за производители, търговци и дистрибутори,
които искат да научат нови неща за румънския пазар, да инициират обещаващо сътрудничество и
създадат бъдещи международни търговски отношения.
Защо да участвате в него?
•
•
•
•
•
•

Да се запознаете с новите пазарни тенденции
Да откриете нови търговски или инвестиционни бизнес възможности
Да създадете нови партньорства и бизнес сътрудничество
Да влезете на нов пазар - Румъния
Да популяризирате профила на вашата фирма с конкретна оферта или заявка
Да получите помощ и последващи действия след стартиране на договорни отношения.

Целеви сектори:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хранителна промишленост
Текстилна промишленост
Селско стопанство
Мебелна промишленост
Химическа промишленост - перилни и почистващи препарати, продукти за дома и бита
Производство и търговия на компоненти за машиностроене, електроника и електротехника
Производство и търговия на материали за строителството
Производство и търговия на козметика и продукти за лична хигиена
Други

Събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация, която трябва да ни
изпратите до 10.03.2022 г.

С уважение
ДОРУ ДРАГОМИР
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДТКБР

ОЛЕГ СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТПП - СТАРА ЗАГОРА

