
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на икономиката, енергетиката и туризма 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев има удоволствието да Ви покани 
на 

СРЕЩА - ИЗЛОЖЕНИЕ 

на български производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието с 
експерти от правителствения и частния сектор и представители на основни търговски вериги. 

Търговското изложение ще се проведе на 27.04.2013 г. в гр. Велико Търново (Художествена галерия) 

Цели на изложението: 

• Запознаване с възможностите за финансиране и сертифициране на земеделска продукция 

и продукти на преработвателната промишленост 

• Предоставяне на безплатни експертни консултантски услуги на предприятията 
• Основните търговски вериги в България да се срещнат с потенциални нови доставчици 

Участници - изл ожители: 

Всички малки и средни производители от хранително-вкусовата промишленост, които все още не са 

успели да се наложат в търговските вериги в България, са поканени да участват 

Консултации : 

Експерти от Българска Банка за Развитие, МЗХ и МИЕТ ще консултират безплатно участниците в 
изложението. Съвети и насоки как могат да започнат българските компании да работят с търговските 
вериги ще бъдат давани на място от експерти. Също така ще бъдат раздадени печатни материали с 
насоки и начини за развитие и растеж. 

Представители на търговски вериги: 

Представители на големите търговски вериги ще търсят възможности за нови партньорства, както и 

ще предоставят информация какви са условията им за съвместна работа. 

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8 Тел: +3592 940 7001 Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70 е-таИ: е-
Сосз@тее.доуегптеп1.Ьд 

Цена за участие: 

На всеки участник ще бъде предоставено безплатно място/щанд, където да разположи мостри от 

продукцията си както и ще бъдат предоставени безплатни информационни материали. 

 



Таксата за участие, включително за неформалния коктейл е изцяло покрита от организаторите. 

Програма: 

10:00 ч. - Официално откриване. Поздравителни адреси от Министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма, Изпълнителния директор на ИАН МСП, представители на местните 

власти и др. 

10:30 ч. - Начало на изложбената част. Бизнес контакти и дегустация на продукти. 

Предоставяне на консултации за присъстващите предприятия и производители 

- Сесия с презентации, насочени към бизнес развитие, маркетинг и възможности за 

реализиране на износ от малките и средни предприятия (паралелно с изложбената част) 16:30 

ч. - Коктейлна част (каним един представител от всяка компания да се присъедини) 17:30 ч. - 

Официално закриване на събитието 

Моля да потвърдите присъствието си до 24 април 2013 г., 17:00 ч. на електронен адрес 

agrofood2013@mee.government.bg или по телефон на 02/ 940 7287; 940 7557. При потвърждението е 

важно да ни посочите: 

• Име на фирмата 

• Лице за контакт и мобилен телефон 

• Какво произвежда фирмата Ви 

• Населено място, където е производството 

За допълнителна информация относно изложението можете да се обадите на 02/ 940 7501 и 940 7465 

или да пишете на горепосочения електронен адрес. 

Стъпки за вашето участие: 

• Потвърждение за участие до 24 април 2013 г. на agrofood2013@mee.government.bg или по 

телефона на 02/ 940 7501; 940 7465 

• Присъствие, осигуряване на мостри (ако е възможно с оглед на сезона) и документи 

(сертификати, каталози с произвеждани продукти и др.) на изложението. Ако нямате мостри в 

наличност, може да донесете списъци с произвежданите продукти и прогнозни количества. 

Вашето присъствие и участие е изключително важно за успешното протичане на търговското изложение, 

както и за започване на нов диалог по основни въпроси на националната бизнес и конкурентна среда. 

МИНИСТЪР: 

Асен Василев 

Министър на икономиката, енергетиката и туризма 


