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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ MATCHING 2010
МИЛАНО
22-24 НОЕМВРИ 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.
Втората инициатива по проекта за осъществяване на двустранни срещи ще
бъде организирана в рамките на ИЗЛОЖЕНИЕ MATCHING 2010, МИЛАНО,
ИТАЛИЯ.
В изложението участие ще вземат представители на различни сектори и
браншове: строителство и строителни съоръжения, електроника и
електротехника, енергетика, топлотехника, енергийна ефективност, опазване
на околна среда, агробизнес, автомобилна индустрия, химическа
промишленост, ИТ и телекомуникации, производство на мебели и
обзавеждане, механика, металургия, текстилна промишленост, транспорт и
логистика, туризъм и др.
По време на Matching 2010 е запазена площ специално за компаниите
работещи в Енергийния сектор: иновативни компании опериращи в сферата
на фотоволтаици, солари, възобновяеми енергийни източници и др., които ще
имат възможността да обменят опит и ноу-хау.
Очаква се да присъстват над 2.500 участници.
Цена
Такса за участие € 900.00.
Компаниите участници от България ще имат възможност да се включат в общ
щанд, Като всяка компания ще разполага с площ 4 кв. метра, маса и 2 стола.
Освен това компанията ще бъде включена в Интернет страницата и каталога
на събитието.
Разходите за настаняване и транспорт са за сметка на компанията участник.

(*) 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.
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