ECO4B Срещи между бизнеса
“Международно Изложение и Конференция за възобновяеми
енергийни източници Ейлат”
Хотел Herods, Ейлат (Израел) – 16 и 17 февруари 2010
ECO4B (*) е проект, съфинансиран от Европейската комисия, насочен към създаване
на възможности за бизнес взаимотношения в рамките на основни международни
събития в сферата на енергетиката, енергийна ефективност, възобновяемите
енергийни източници, соларни инсталации, „зелена” политика и строителство,
околна среда.
Първата инициатива за осъществяване на двустранни срещи ще бъде организирана в
рамките на “Международно Изложение и Конференция за възобновяеми енергийни
източници Ейлат”: НАЙ-ГОЛЯМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ за възобновяема енергия в
Израел.
По време на Конференцията за възобновяема енергия Ейлат, Вие:
- може да присъствате на семинарите, може да чуете водещи
международни и местни лектори, също така ще придобиете знания за
съвременните технологии, за новите научни резултати, водещи решения и
иновации
... И още ...
- ще имате възможност да се срещнете с нови потенциални партньори и да
стартирате нови бизнес взаимоотношения на международно ниво (Европа,
САЩ, Близкия Изток и Африка), благодарение на организираните
ДВУСТРАННИ СРЕЩИ и персонализирания график на срещите.
Очаква се да присъстват над 2.000 участници.
Организиране
Заминаване за Ейлат, Израел на 15.02.2010 г. Пристигане в София, България на
18.02.2010 г.
Процесът на срещане на потенциалните партньори ще се осъществи чрез
организирането на двустранните срещи и персонализиран график. Самите срещи ще
бъдат осъществявани на номерирани маси, в определен район и мрежа.
Цена
Достъпът до Конференция Ейлат е 315 американски долара $. Компаниите участници
в проекта ECO4B ще се възползват от свободен достъп до конференцията,
лекторите и b2b срещите.

(*) ECO4B project, a project co-funded by the European Commission and performed by: Compagnia delle Opere Pesaro Urbino,
Matimop Israel, the Barcelona Chamber of Commerce, Eurosportello Confesercenti Firenze, Napoli Chamber of Commerce, Vratsa
Chamber of Commerce and Industry, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Maribor Development Agency.

Участниците в проекта ще трябва да заплатят такса за ползването на общ щанд в
размер на 100 Евро €. От участниците също така се изисква да заплатят 100 € като
капаро за участие, като тя ще бъде върната по време на събитието.
Цена на самолетен билет – по направени от нас предварителни проучвания е около
600 - 800 Евро €.
Повече информация за цените на хотелите в Ейлат може да намерите в приложения
файл и на следния web адрес http://www.eilat.com/.
Краен срок за регистрация в събитието: 29 Януари 2010
За повече информация:
Мая Милова – Координатор
ТПП Враца
Enterprise Europe Network – България
тел.: 092 660271
e-mail: cci-vr@bitex.com
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