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Промени в Общия регламент
за защитата на личните данни
Промените в Общия регламент за
защита на личните данни, свързани с
бизнеса
и
изпълнението
на
изискванията,
определени
в
европейската правна рамка, ще
навлязат в сила от 25 май 2018г.
Като
Браншова
организация,
навременно
изпращаме
актуална
информация, с която да бъдат
запознати фирмите – членове на
Камарата ето ТУК.

dariknews.bg
Асоциацията на индустриалния капитал в България организира на обучителен семинар по приложението на GDPR
2016/679 (Общ Регламент по Защита на Данни), който ще се проведе на 16 март 2018 г. (петък) от 14:30 часа в гр.
София, в заседателната зала на АИКБ на ул. „Тракия“ № 15.
Участието в семинара е безплатно. Необходимо е да изпратите потвърждение за участие, заедно с попълнения
приложен ВЪПРОСНИК, в срок до 12 март 2018 г. .
Контакти за регистрация: тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56; e-mail: bica@bica-bg.org ; v.radeva@bica-bg.org

Бизнес делегация за участие в бизнес
форум в гр. Ниш, Република Сърбия
От ИАНМСП информират, че в периода 18-19 март 2018 г. организират Бизнес форум,
който има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес
при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговскоикономически отношения, производствено коопериране, внедряване на …
ПОВЕЧЕ

Морски групажни сервизи по внос и износ
на Юнимастърс

Юнимастърс има удоволствието да предложи на членовете на БКДМП надеждни морски групажни сервизи по
внос от цял свят през Солун, Пирея, Варна или Северна Европа, в зависимост от вашите предпочитания.
- Директен седмичен групажен сервиз от Шанхай до България;
- Директен седмичен групажен сервиз от Нингбо до България;
- Директен седмичен групажен сервиз от Шенжен до България;
- Директен седмичен групажен сервиз от Хонгконг до България като хъб за всички останали пристанища и
вътрешни точки в Китай;
- Директен седмичен групажен сервиз от Сингапур до България като хъб за държавите от Югоизточна Азия –
Малайзия, Индонезия, Филипини, Виетнам, Корея, Тайван, Япония, Индия, Пакистан и т.н.;
- Седмични групажни сервизи от цял свят през Северна Европа.

Ако изнасяте по-малки пратки пратки по море, Юнимастърс също има решение…
ПОВЕЧЕ

Като стратегически партньор на
платформа за маркетинг, продажби и
обслужване – Salesforce.com, НЕКСТ
КОНСУЛТ организира …
ПОВЕЧЕ

Изложбените площи на Техномебел и Светът
на мебелите 2018
Машините
и
материалите
за
мебелната индустрия, актуалните
тенденции в интериорния дизайн и
обзавеждането. От 24-ти до 28-ми
април 2018г. всички те ще попаднат в
акцента
на
международните
изложения Техномебел и Светът на
мебелите, които ще се проведат в
Интер Експо Център – София.

Изложенията се провеждат заедно от
2012г., превръщайки се в …
ПОВЕЧЕ

Българска Мебел на годината 2018

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост има удоволствието да Ви покани на
осмото издание на конкурса БЪЛГАРСКА МЕБЕЛ НА ГОДИНАТА.
Номинираните продукти ще бъдат обявени на официална церемония по време на коктейла за изложители и
популяризирани чрез …
ПОВЕЧЕ

Защо ERP в мебелното производство?
Мебелните предприятия управляват множество сложни процеси, без значение дали произвеждат бутикови,
домашни или търговски мебели. Едновременно с това те трябва да отговарят на променящите се нужди на
клиента и да са в крак с тенденциите. Удовлетворяването на нуждите на клиентите, поддържането на
конкурентоспособност и изрядна административна дейност са почти неизпълними без използването на
съвременна ERP система.
Ето и някои от основните предимства на ERP в мебелното производство …
ПОВЕЧЕ

БКДМП организира обучение за учители от
Професионалните гимназии
БКДМП стартира кампания за обучение на
Професионалните гимназии на 26 февруари 2018 г.

учители

от

Участие взеха 22 – ма преподаватели от Професионалната гимназия
по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев", град
Пловдив.
ПОВЕЧЕ

Новите фирми - членове на БКДМП 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Фирма Емос АД, гр. Ловеч
Фирма Ес Ел Си ЕООД, гр. София
Фирма Ай Пи Ем Тимбър ЕООД, гр. София
Фирма Марина ООД, гр. Габрово
Фирма Прима Виктория ЕООД, гр. София
ПОВЕЧЕ

ЗАЩО СЪМ ЧЛЕН НА БКДМП?

Мебели Дейзи, г-жа Даниела Иванова
„Членството в камарата - това е възможността за всеки
от нас да промени …“
ПОВЕЧЕ

