ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ
НА ИЗЛОЖЕНИЕТO EWEC 2010
EWEC - двустранни бизнес срещи в Полша
Уважаеми дами и господа,
Търговско-промишлена палата Враца има удоволствието да Ви покани на
най-престижното изложение в областта на вятърната енергия EWEC
(Конференция и изложение, посветени европейската вятърна енергия), в
рамките на което ще се проведат двустранни бизнес срещи с фирми,
работещи в сектора.
Събитието е познато като най-професионалното, обширно и изчерпателно
във вятърния сектор. EWEC 2010 ще се състои във Варшава, Полша.
Двустранните бизнес срещи между компании ще се проведат на 21 и 22
април, по време на събитието.
Net4Biz - Network for business - е инициатива, съфинансирана от
програмата на ЕК “Specific Actions - Matchmaking events”, която цели
развитието на устойчиви търговски взаимоотношения, инвестиции и
партньорства между компании от европейски страни. Нейната цел е да
популяризира дейностите на бизнес коопериране между партньорите от
Enterprises Europe Network, за да се улеснят търговските, технологичните и
изследователските споразумения, чрез имплементирането на двустранни
срещи.
ПАРТНЬОРИ
Партньорството в проекта NET4BIZ е съставено от 11 организации,
покриващи 11 европейски страни: Швеция (координатор), Австрия, България,
Естония,
Гърция,
Италия,
Малта,
Норвегия,
Полша,
Испания,
Великобритания.
Основна информация
EWEC е единственото годишно събитие, което комбинира мащабно
изложение на водещите компании с конференция, покриваща всеки ключов
аспект относно пазара на вятърна енергия - от технически и теоретичен до
политика и практика. Събитието събира над 6,000 ключови участници във

вятърната индустрия за четири дни на комуникиране и професионално
развитие.

През 2010 г. събитието ще се проведе в Полша и ще бъде уникална
възможност за обмяна на възгледи и опит, свързани с използването на
възобновяеми енергийни източници, за идентифициране на пречките, пред
които е изправена индустрията и разработване на нови решения за
преодоляването им.
Двустранни бизнес срещи в рамките на EWEC
Двустранните бизнес срещи в рамките на EWEC 2010 са уникална възможност
за малки и средни предприятия, стартиращи предприятия, големи
компании, научни институти, университети и други организации, да обменят
информация относно иновативни технологии, да установят глобални бизнес
взаимоотношения и да намерят нови бизнес партньори по един наистина
ефективен и доказан начин.
Участниците могат да изискат предварително уредени двустранни бизнес
срещи, за да оптимизират графика си и изискванията си за сътрудничество.
Двустранните бизнес срещи ще се състоят на 21 и 22 април в Полската
агенция за развитие на предприятията във Варшава.
Целевите сектори от сферата на възобновяемите енергийни източници по
време на двустранните бизнес срещи са:
•

Вятърна енергия

•

Соларна енергия

•

Водна енергия

•

Геотермална енергия

•

Биомаса
Практическа информация
Можете да се регистрирате за участие чрез Търговско-промишлена палата
Враца. Краен срок за регистрация за участие в двустранните бизнес срещи е 2
април.

Участието в срещите е безплатно. Участниците заплащат пътните си разходи
и настаняването във Варшава.
Таксата за онлайн регистрация за EWEC е € 20/ден (ЗАБЕЛЕЖКА: различно
място).

Процедури за организиране на срещите:
Желаещите да участват изпращат на Търговско-промишлена палата
Враца своя фирмен профил. Профилите се изготвят на английски език.
ТПП Враца ще Ви окаже пълна помощ при изготвянето и превода на
профилите напълно безплатно.
Участниците избират компаниите, с които искат да се срещнат и
информират ТПП Враца за избора си;
На участниците се изпращат предварителни програми, свързани със
събитието.

За повече информация, свързана със събитието:
Велина Савчева
Търговско-промишлена палата Враца
Enterprise Europe Network
ул. "Христо Ботев" 24 п.к. 267
гр. Враца, 3000
Тел: 092/660271
Мобилен: 0878 598 210
E-mail: cci-vr@bitex.com

