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НОВИНИ
Екипът на БКДМП в партньорство с организации от Великобритания,
Италия, Латвия и Турция подаде проект «Обучение на малки и средни
предприятия» по програма Леонардо да Винчи. Секторна програма
„Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за
професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се
съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в
съответната страна. Целта на програмата е посредством
транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава
качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват
иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и
системи в Европа.
Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева бе на среща с
ръководството на Българска Стопанска Камара.
На срещата бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи, сред
които включването на БКДМП като партньор на БСК по проект финансиран
от Норвежкия финансов механизъм.
БКДМП подписа партньорско споразумение по ОП «Развитие на
човешките ресурси» с представители на факултет Стопанско управление
на Лесотехническия Университет.
В качеството си на бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по
проект BG051PO001-3.1.07 «Актуализиране на учебните програми във
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда»,
екипът на БКДМП, ще работи в партньорство с ЛТУ, ИАГ и БААТ в
продължение на 20 месеца.
Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева бе на среща в
МИЕТ. Целта на срещата бе получаване на пълна институционална
подкрепа от страна на Министерството за всички инициативи на Камарата.
www.timberchamber.com
Моля всички фирми членове на БКДМП да изпратят материал, който да
бъде качен във Вашите профили.
За по-голяма популяризация на сайта е важно текстовете, които ни
изпращате да не бъдат копирани от текстове вече съществуващи в
интернет пространството, а да бъдат новонаписани.
Няма ограничение в броя на символите на текстовете. Всяка фирма може
да публикува до 8 броя снимки, които моля да бъдат с висока резолюция.
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Ръководството на БКДМП взе решение да предоставя офиса на Камарата, на бул. Тодор
Александров 73, ет.6, офис 5, за бизнес срещи на фирмите членове на Браншовата камара, които не
разполагат със софийски офис. Ако желаете да се възползвате от тази услуга, трябва да го заявите два
дни предварително.
На 5 февруари в офиса на БКДМП се проведе безплатен информационен ден за текущите и
предстоящи Оперативни програми. От безплатните консултации се възползваха осем фирми
членове на БКДМП.
Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева бе на среща в Италианската търговска
камара във връзка с организацията на проекта "Бизнес на Балканите", по който БКДМП е партньор.
Като резултат бизнес делегации от Италия и Балканския полуостров ще посетят изложбите Светът на
мебелите и Техномебел. Ще бъдат проведени и B2B срещи.
Ръководството на БКДМП участва в координационна среща на българските партньори по проекта
«Бипартитно многостранно партньорство за информиране, преговори и сътрудничество в секторни
стратегии за подобряване на управлението на продължаващото професионално обучение,
насърчаване на придобиването на нови умения и развитие на работната сила в малките и средни
предприятия», в който БКДМП е партньор, в сътрудничество с национално представителни
синдикални организации, работодателски организации и представители на предприятия
(работнически съвети, работодатели) от сектора в четири държави- членки на ЕС.
Френска фирма иска да установи контакти с български производители на мебели.
Македонска фирма иска да установи контакти с производители на шперплат.
За по-подробна информация, моля да се свържете с екипа на БКДМП.
ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ – 23 – 27 април
◊ НОВА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
◊ ПОСЕЩЕНИЯ НА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИИ
◊ СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ
МЕБЕЛИ ТЕДИВА, РУДИ АН, КОЛОРАДО МЕБЕЛ,
РИКО СТИЛ, РОДОПСКА МЕБЕЛ, МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ,
МЕБЕЛИ КАН, ЛЕО ДИЗАЙН, ГЕНОМАКС, РИВА 21,
МЕТАЛ ДИЗАЙН, ИНТЕРИОР, МЕБЕЛ СТИЛ,
МЕБЕЛИКАМБО, КЕДЪР, ЗОРА СТИЛ, ПРОЛАЙН,
АНДВЕЛ, ЕВРИКА КОМЕРС, ТЕРЕГА, ТОТАЛ М и
много други…ВЕЧЕ СЕ ЗАПИСАХА

А ВИЕ ПОДАДОХТЕ ЛИ ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА УСПЕХ?
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