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НОВИНИ

НОВИНИ
СЪБИТИЯ
СТАТИСТИКА
ВЪВ ФОКУС

ТЕХНОМЕБЕЛ 1 – 5 април
2014г. За първи път от
старта на форума през
2001г., ръководството на
БКДМП,
договори
с
Булгарреклама не само
преференциални цени за
наем на площ за своите
членове, а и допълнителна
отстъпка в зависимост от
големината на щанда в
размер на 10, 20 и 30%.
СЕМИНАР „Регламент (ЕС)
No 995/2010 за борба с
търговията с незаконно
добития
дървен
материал”-22/08/2013г., с.
Марково
ФОРУМ
„Дизайн
за
интериора“- 11 - 22
ноември 2013г., гр. София
СЕМИНАР „Управление на
хора“- през м. септември,
БКДМП за първи път ще
организира безплатно за
членовете си Практически
семинар във връзка с
управление и развитие на
човешките ресурси в МСП
в сектори Производство на
мебели и Дървообработване

На 22 август 2013г. от 13.00ч., Браншовата камара на
дървообработващата и мебелната промишленост организира за
всички заинтересовани, безплатен семинар във връзка с
прилагането на Регламент (ЕС) No 995/2010 за борба с
търговията с незаконно добития дървен материал. Форумът ще
се проведе в конферентната зала на Парк и СПА х-л Екзотик,
Община Родопи - гр. Пловдив, с. Марково, м. Исака № 44,
http://hotel-exotic.com/index.html
Този регламент се прилага в България от 1 март 2013г.
За да ни информират за всички мерки и процедури, осигуряващи
достъп до информация относно доставките от оператора на
дървен материал или изделия от дървен материал, които са
пуснати на пазара, оценката на риска и мерките за намаляване
на риска, сме поканили г-н Андре де Боер, Главен секретар на
Европейската федерация за търговия с дървесина и г-н Михаел
Якобсен, представител на централата на NEPCon.
БКДМП кани своите членове да вземат участие в първия форум
„Дизайн за интериора“. Събитието се организира от БКДМП, СБХ
и САБ и ще се проведе под патронажа, и със съдействието на
Министерство на културата. ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОРА ще се
проведе от 11 до 22 ноември в сградата на САБ, гр. София, ул.
Кракра 11, зала 1, като за участие се приемат автори, колективи и
фирми, които желаят да представят реализирани интериори в
последните две години, проекти за дизайн на интериора,
проекти и образци за елементи на интериора.
Експонатите трябва да се представят до 1 ноември 2013г.
За всякакви въпроси и допълнителна информация се обръщайте
към екипа на БКДМП.
ДЕСЕТО юбилейно издание на Светът на мебелите 1 – 5 април
2014г. – В резултат на успешното изложение тази година,
чуждестранни партньори, вече отправиха към БКДМП молба за
съдействие и организиране на посещение на търговски
делегации през 2014г.
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Ръководството на БКДМП
се срещна с изп. директор
на ИАНМСП, г-жа Богдана
Ваташка. На срещата бяха
дискутирани изложенията и
търговските
мисии
финансирани по Проект
„Насърчаване интернационализацията на българските предприятия“ за
сектори Дървообработване
и Производство на мебели,
за програмен период 2014
– 2020г.

ЛИГНА ГРУП ООД, гр.
София
ФОРЕСТ ТРЕЙД ООД, гр.
София
МАКРОНЕКС ЕООД, гр.
Бургас
ПРОМЕБЕЛ БГ ЕООД, гр.
София
БЕЛСМА ФЪРНИЧЪР ЕООД,
гр. Ловеч

Сформирани са работните комисии към БКДМП –
Ръководството на Камарата благодари за високата активност на
членовете и на всички фирми, които се включиха в работните
групи. Целта на групите е по-концентрирани действия и
постигане на повече положителни резултати, чрез дискутиране
на конкретни проблеми и извеждане на цели, които да бъдат
поставяни от БКДМП на вниманието на всички институции и
партньорски организации, от чиято намеса зависи решаването
им.
Обособени са 4 тематични комисии с Ваше участие:
Комисия 1: Интернационализация на предприятията
Комисия 2: Човешки ресурси
Комисия 3: Снабдяване с дървесина
Комисия 4: Работа с държавни институции

ПРЕДСТОИ
ПРЕДСТОИ

Изпълнителният директор на БКДМП, присъства на срещата
между ръководството на МИЕ, представителите на бизнес
средите и търговско-икономическите съветници. На срещата
бяха обсъдени мерки и предложения за разширяване на
пазарното присъствие и инвестиционната активност,
подобряване
условията
за
достъп
на
българските
производители и износители до чужди пазари. подобряване на
сътрудничеството. Всички браншови организации, камари и
асоциаци, бяха поканени да представят свои рекламни
материали във вид на брошури, компактдискове, презентации и
др. на търговско - икономическите съветници.
Ръководството на БКДМП се срещна със зам. министъра на
МИЕ, г-жа Анна Янева. На срещата бяха обсъдени:
 Подпомагане интернационализацията на фирмите и
повишаване на техния експортен потенциал;
 Развитие на конкурентоспособността на бранша, както
на национално, така и на международно ниво;
 Подпомагане
и
защита
на
икономическите,
професионалните и социалните интереси
 на бранша;
 Защита на българската продукция.
Therapedic показа нова линия матраци, за чиято направа са
използвали дизайна на пясъчния часовник, конфигуриран със
слой разтопен гел на върха на слой от естествен латекс. Този
дизайн осигурява повече охлаждане и предлага локална опора
за раменете, бедрата и лумбалните области. Освен че са
разположили гела в най-горния слой на матраците, те са
добавили и няколко допълнителни слоя микро-бобини, които
предлагат еластична повърхност, която следва контурите на
тялото.
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Водещи експортни пазари за двата сектора към 1 юни 2013 г.
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

1. ГЕРМАНИЯ

1. ТУРЦИЯ

2. ИТАЛИЯ

2. ГЪРЦИЯ

3. ФРАНЦИЯ

3. ИТАЛИЯ

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

4. РУМЪНИЯ

5. ЧЕХИЯ

5. МАКЕДОНИЯ

6. ХОЛАНДИЯ

6. ФРАНЦИЯ

7. САЩ

7. ГЕРМАНИЯ

8. ГЪРЦИЯ

8. СЪРБИЯ

9. БЕЛГИЯ

9. АЗЕРБАЙДЖАН

10. АВСТРИЯ

10. АЛЖИР

Експорт за 2012г. за тарифни номера сектор Производство на мебели /94/ и сектор
Дървообработване /44/

Данни НСИ, собствени изчисления
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ВЪВ ФОКУС: УНИСЕД – БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОФИС СТОЛОВЕ
Вече е факт новата колекция офис столове на Унисед.
Унисед ООД е българска компания с тясна специализация в производство на седална мебел за
обществени сгради. Колекцията столове марка Унисед е плод на ноу-хау на екип, специализиращ
почти две десетилетия в обзавеждане на публични пространства. Натрупаните през годините
задълбочени познания за потребностите и проблемите на потребителите, заедно с опита на
дългогодишните ни партньори от Западна Европа, доведоха до създаването на столове от
съвременно поколение, които, вярваме, ще бъдат полезни на нашите клиенти.
Концептуалната разработка на колекцията столове е направена на база проучванията в областта на
ергономията, отразяващи промените в начина на живот и работа през последното десетилетие.

С особено внимание се подхожда към избора на движещите механизми в работните столове. Всички
столове от професионалното ниво (High line collection) са с механизми от ново поколение, които
позволяват: изключително широк ъгъл на наклон на облегалката; фина настройка на
съпротивлението според теглото на потребителя; наклон на седалката напред, независимо от
облегалката; регулация дълбочината на седене.
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Акцент е саморегулиращият се механизъм – иновативен продукт, създаден на принципа на
кинематиката, при който силата на съпротивлението на пружината се определя от автоматичното
разпознаване теглото на потребителя. Този тип механизми са кулминация в ергономията.
Предлагат идентична на стандартните съвременни механизми функционалност, съчетана с
интуитивна употреба, без нужда от инструкции.
Столовете са произведени от компоненти и материали с гарантиран европейски произход.
Партньорите на Унисед са производители с над 30-годишно познание и ноу-хау. Използваните
компоненти са тествани в изпитвателни лаборатории и притежават сертификат за съответствие на
европейските нормативи за качество.
В този смисъл продуктите на Унисед са западноевропейски като функционалност, качество и дизайн,
на цени, достъпни за българския потребител.
Унисед предлага решения за всички функционални зони в съвременния офис – оперативни и
мениджърски кабинети, конферентни и учебни зали, ниско сядане, мултифункционални
пространства.
Производството в България дава гъвкавост на Унисед да създава персонализирани решения за
своите потребители.
През следващите месеци Унисед планира изграждане на национална дистрибуторска мрежа.
Източник: www.unised.bg

ЕКИПЪТ НА БКДМП ВИ ПОЖЕЛАВА СЛЪНЧЕВО И УСМИХНАТО ЛЯТО
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