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В БРОЯ:


СРЕЩА МЕЖДУ УС НА БКДМП И БСК



МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И БКДМП
ОБЕДИНИХА УСИЛИЯ ЗА УСПЕШНОТО
РАЗВИТИЕ НА БРАНША



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА
ПРЕД БРИТАНСКО – БЪЛГАРСКА БИЗНЕС
АСОЦИАЦИЯ И ИТАЛИАНСКАТА ТЪРГОВСКА
КАМАРА



ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ПРАКТИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ НА
ЧУЖДИ ПАЗАРИ



БКДМП ПОСЕТИ ПГВАД "ХРИСТО БОТЕВ"



СРЕЩА С БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ
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Форум ТЪРГОВЦИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ27.03.2015
***
Обучение на тема "Практически
инструменти за успешни продажби на
чужди пазари"- 24.03.2015
***
Търговска мисия - Холандия
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НОВИНИ ОТ БКДМП:
Среща между УС на БКДМП и БСК
БКДМП е първата браншова организация
официално поканена на среща от управителния съвет на Българска стопанска камара
за обсъждане развитието на бранша.
Срещата се проведе на 26 февруари 2015 г.
между ръководствата на двете организации, които обсъдиха следните проблеми за
сектора:
-

Снабдяване със суровина;

Повишаване конкурентоспособността
на българските предприятия от сектор дървопреработване и мебелно производство и
в частност разглеждането на сектора като
приоритетен при кандидатстване за финансиране по оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.;
Мерки относно повишаване на заетостта в сектора и обезпечаване с кадри.
Ръководството на Българска стопанска камара изрази своята подкрепа по отношение
на работата на БКДМП и в разрешаването
на конкретни проблеми за сектора.

Министерство на икономиката и
БКДМП обединиха усилия за успешното развитие на бранша
На среща заместник-министърът на икономиката г-н Любен Петров предложи мерки
за борба със сивата икономика в бранша –
създаване на публичен регистър на фирмите.
Заместник-министър Петров и г-жа Ненчева
се договориха да бъде сформирана работна
група с участието на експерти от Министерства на икономиката и Браншовата камара
на дървообработващата и мебелната промишленост, която да изготви конкретни
предложения.
По време на срещата г-жа Ненчева изложи
проблемните области в развитието на
бранша и основните насоки, в които са
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фокусирани усилията на организацията,
свързани с повишаването на конкурентоспособността на бранша, увеличаване на
експортните възможности за фирмите,
обезпечаването на сектора с квалифицирани кадри.

Представяне на членовете на Камарата
пред Британско – българска бизнес
асоциация и Италианската търговска
камара
На 13.02.2015 в офиса на БКДМП се проведе
среща с изп. директор г-жа Елица Ненчева и
г-жа Барбара Ан Пейдж-Робъртс – представител на Британско-българската бизнес
асоциация.
Г-жа Ненчева представи дейността на Камарата и нейните членове. Обсъдени бяха
възможности за сътрудничество между
двете организации в подкрепа на бизнеса.
В същия ден се проведе и среща с Италианската търговска камара, представлявана от
г-жа Роза Кузмано – главен секретар. Двете
камари обсъдиха инициативи и проекти, по
които да работят активно в подкрепа на
българските фирми. Обсъдени бяха и предстоящите изложения Светът на мебелите и
Техномебел 2015, като от страна на ИТК
заявиха готовност за съдействие в популяризирането на изложенията.
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Среща с Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация
На 25.02.2015 се състоя среща между ръководството на БКДМП и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация . По време
на срещата бяха обсъдени възможности за
по-добър обмен на информация, участия в
съвместни инициативи, проекти, подпомагане на бизнес партньорството между членовете на двете асоциации. Обсъдено беше
сътрудничество при организирането на
бизнес форум Хотелиери – Производители
в съпътстващата програма на изложението
Светът на мебелите 2015. Очаква се във
форума да вземат участие хотелиери от
Албания, България, Черна гора, Хърватска и
др.

Българският мебелен бранш представен от БКДМП и на конференция на
Британско-българската бизнес асоциация
На 25.02.2015г. в хотел Радисън Блу София
се проведе конференция на Британскобългарската бизнес асоциация /БББА/ на
тема „Перспективи и предизвикателства за
търговията и инвестициите между Великобритания и България“. Конференцията беше
открита от г-н Стамен Янев, изпълнителен
директор на Българската агенция за инвес-

(от ляво на дясно) Дафар Шабан (Scale Focus), Елица Ненчева
(БКДМП), Джонатан Гладуиш (60К), Дейвид Хампсън (БББА), Стамен
Янев(БАИ)

тиции, официален гост на първото бизнес
събитие на БББА.
По време на конференцията изпълнителният директор на БКДМП - г-жа Елица Ненчева представи членовете на организацията
и възможностите за осъществяване на бизнес сътрудничество.
Британско-българската бизнес асоциация е
учредена на 9 януари 2015 г. Нейната цел е
да предлага пълен набор от консултантски
услуги, свързани с възможности за търговия
и инвестиции, като създаде и управлява
централна информационна банка и по този
начин поддържа капацитет да отговаря на
всички запитвания с търговски характер на
своите членове. Асоциацията ще развива и
промоционални дейности с цел популяризиране и разпространяване на информация
за двустранната търговия, както и предос2
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тавяне на възможности за нови контакти на
своите членове чрез редовни официални и
социални събития. За първия месец след
учредяването си асоциацията вече има повече от 60 членове. БББА ще работи в тясно
сътрудничество с Посолството на Великобритания и неговия отдел “Търговия и инвестиции”, следвайки модела, вече успешно
приложен в други страни в региона. БКДМП
е единствената браншова организация,
която беше поканена за участие в този двустранен форум.

Обучение на тема "Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари"
Браншова камара на дървообработващата и
мебелната промишленост съвместно с ИЧЕ
– Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в
чужбина и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира обучение на тема "Практически инструменти за успешни продажби на
чужди пазари - опита на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна
промишленост”.
Обучението ще се проведе от 09.30 ч., на
24 март 2015 г. в гр. Пловдив, хотел „Рамада
Пловдив Тримонциум“, зала „Проф. Арх.
Йолов”.
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Инициативата е насочена към МСП от мебелната и дървообработващата индустрия,
като целта е да се формират практически
умения в предприемачите за успешно
представяне на български стоки и услуги на
европейския и външни пазари.
По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:
 Създаване и управление на експортен консорциум
 Маркетингови инструменти и подготовка за излизане на чужди пазари
 Дизайнът като конкурентно предимство.
Лектори на обучението ще бъдат италианските експерти:
Проф. ПИЕТРО БРУНЕЛИ, експерт по психология и социология на потреблението – от
90-те години извършва консултантска дейност и обучение по маркетинг.
Г-н АЛЕСАНДРО АДАРИ, експерт в сферата
на интернационализацията и бизнес мрежите, допринесъл за учредяването на редица фирмени сдружения, сред които и
такива в областта на обзавеждането и на
дизайна на фирмени експортни стоки.
Част от участниците ще имат възможност
да участват в организирана делегация до
Италия за посещение на производства.
Участието в обучението е безплатно. При
проявен интерес от Ваша страна, моля да

заявите участието си, като ни изпратите до
19 март 2015 г. попълнена приложената
регистрационна
форма
на
e-mail:
r.pesheva@timberchamber.com
Регистрационна форма, покана, програма –
изтегли

БКДМП посети ПГВАД "Христо Ботев"
На 27.02.2014 г. Гжа Елица Ненчева
посети Професионалната гимназия
по вътрешна архитектура и дървообработване в гр.
Пловдив.
Визитата имаше за
цел запознаване с
настоящите инициативи, проблемите на професионалната гимназия и възможности за съдействие
от страна на Камарата.
Ученици от Професионална
назия майсторят
иконостас за храм
„Св. Николай“.
Директорът инж.
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Константин Костадинов съобщи, че гимназията непрекъснато получава поръчки и се
нуждае от повече ученици за тяхната реализация.
Идейният проект на Професионалната гимназия по дървообработване и архитектура е
спечелил конкурса, организиран от фирмата, която изгражда църквата в руски стил
„Хелиос“. В момента в училищната работилница кипи усилена работа по измайсторяването на иконостаса, който трябва да е
готов до края на март, тъй като за Великден
е предвидено освещаването му.
Учениците от 10, 11 и 12 клас, включени в
проекта, работят с изключителен ентусиазъм под ръководството на учителите по
практика. През следващата година гимназията ще възстанови приема по специалност „Дърворезба“ и ще въведе специалност „Интериорен дизайн“.
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