ЗАЩО?

 ЗАЩОТО СМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
 ЗАЩОТО ЩЕ СРЕЩНЕМ НОВИ ПАРТНЬОРИ
 ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИТЕ МЕБЕЛИ СА МОДЕРЕН И КАЧЕСТВЕН
ПРОДУКТ

БКДМП благодари на всички фирми, които се присъединиха към
организацията през последните дни. Най - новите членове на Камарата
са: БЕКЕР АКРОМА БАЛКАН, гр. София, ТРАНС ВАНКОВ ЕООД, с.
Първенец, АЛФА ДИЗАЙН 1 ЕООД, гр. Бургас, УДЛЕНД ЕООД, гр.
Казанлък.
Надяваме се, че всички
Браншовата камара.

поканени от нас фирми ще станат част от
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На 15 март 2013г. по инициатива на ръководството на БКДМП в
офиса на Камарата се проведе среща на изпълнителните директори
на Браншовите организации.
В резултат на дискусията се взе решение БО да излязат с обща
позиция относно:
 Легитимиране
статута
на
организациите
и
официализирането им като основен партньор на
държавните институции;
 Реализиране на съвместни инициативи за защита на
българската продукция и българското производство;
 Внасяне на предложения за облекчаване работата на
бизнеса, в т.ч. евро-проекти, обществени поръчки и т.н.;
 Браншовите организации и бизнеса да са част от
работните групи за разработване на нормативни актове
и закони.

ЗАПИТВАНИЯ
Италиански партньори,
които ще посетят
изложбата Светът на
мебелите/23-27 април/ се
интересуват от
сътрудничество и
коопериране в следните
направления:
 Производство на
мебели/интериорен
дизайн за магазини
и аптеки;

Изпълнителния директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева се срещна
със зам. председателя на Съюза на архитектите в България /САБ/. На
срещата бяха обсъдени всички възможности произтичащи от
партньорството между организациите за популяризиране на
изложението Светът на мебелите. Конкретните действия които ще се
предприемат са следните:

 Производство на
търговско
обзавеждане за
барове, ресторанти
и хотели;

 Рекламни материали и покани за изложението ще се
разпространяват от САБ до членовете им;
 В началото на м. април на Общото Събрание на СБА ще се
направи презентация на изложението и ще се връчат
персонални покани на архитектите;
 В изложбената зала на СБА, периодично ще могат да се
представят с макети и снимки производители на мебели,
членове на БКДМП.
НОВИ АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
С цел установяване на реални взаимоотношения между бизнеса и
образованието, както и обединяване на усилията ни в посока постигане
на конкретни резултати, БКДМП приветства активността на колегите от
професионалните гимназии, които откликнаха на поканата ни за
асоциирано членство в Камарата. През изминалата седмица към нас се
присъедини и ПГ по Дървообработване "Иван Вазов" - гр. Велинград.
Вярваме, че заедно ще успеем да постигнем общите ни цели!

 Проектиране на
пространствени
решения за
хипермаркети в
Италия.
За допълнителна
информация, моля да се
обърнете към офиса на
БКДМП.
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БКДМП установи контакти с партньорски организации в Ирак, които се
интересуват от обзавеждане на търговски обекти, жилища и дървен
материал. Фирмите членове на БКДМП, които проявяват интерес към
този пазар, трябва да ни изпратят следната контактна информация на
английски език: име на фирмата, адрес, телефон и факс; сайт; имейл;
продуктова гама; лице за контакт – телефон и факс. Тези данни са ни
необходими, за да направим регистрация на фирмата Ви в системата.

Ръководството и Екипът
на БКДМП изказват
благодарност на
колегите от ИВ – ЕЛ
ЕООД и ТП ХЕТИХ
БЪЛГАРИЯ за
предоставените от тях
материали за
производството на
обзавеждането в офиса
на Камарата

Днес, 18 януари изтича срока за регистрация в търговската мисия
съфинансирана от ИАНМСП. Тя ще се проведе в периода 8 - 11.04.2013
г. и осигурява участието на български малки и средни предприятия в
посещение на международно мебелно изложение ISALONI / Milan
Furniture Fair 2013 и провеждане на двустранни срещи в Милано,
Италия. Търговската мисия е за фирми от секторите дървопреработване
и мебелна промишленост.
На 13 март 2013г. в гр. Пловдив, изпълнителния директор на БКДМП
взе участие в среща между Директорът на Южноцентрално Държавно
Горско предприятие Ботьо Арабаджиев и представители на 92 фирми
във връзка с възобновената дискусия относно Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.
Молим да ни изпратите Вашата позиция относно прилагането на
наредбата, в срок до 21 март.
БКДМП стартира организацията на бизнес - делегация в периода 21 –
26 май 2013г. Пътуването ще е по маршрут Словения – Австрия –
Германия и ще включва посещения на горски стопанства и
дървопреработвателни предприятия, фирми за горска техника, както
нова, така и втора употреба. Очакваме списък на фирмите, които ще
можем да посетим. БКДМП ще организира транспорта, престоя и
превода по време на бизнес – делегацията.
JEREMIE: Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до
средни предприятия, е инициатива на Европейската комисия,
разработена съвместно с Европейския инвестиционен фонд. Тя
насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за
подобряване достъпа до финансиране на малките и средни
предприятия посредством действия по линия на структурните фондове.
Със специализираните европейски ресурси за подкрепа на микро-,
малки и средни предприятия на европейската комисия, може да се
запознаете на http://ec.europa.eu/index_bg.htm
БКДМП подготвя посещение на най – голямото специализирано
международно изложение в Европа за горска техника ЕЛМИА, Швеция,
в периода 6 – 9 юни 2013г.
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Конкурс Българска мебел на годината 2013
Организатор на конкурса "Българска мебел на годината" е Браншовата камара на
дървообработващата и мебелната промишленост, съвместно с Агенция Булгарреклама и
списание MD - Мебелен дизайн.
Призьорите ще бъдат обявени на официална церемония на откриването на изложенията
"Светът на мебелите" и "Техномебел" на 23 април 2013 г. в Интер Експо Център - София.
Оценените продукти ще бъдат представени на Подиума на победителите.
Изисквания
Регистрационна карта за участие могат да изпратят български производители на мебели от
всички категории. Номинираните продукти трябва да присъстват вече на пазара или да
имат пазарно позициониране до началото на конкурса. Същевременно е необходимо да са
минали най-много 2 години от началото на производството на предложения продукт.
Преиздавания или нови версии на продуктите биха могли да бъдат номинирани при
условие, че не са присъствали на пазара последните две години. Всяка фирма може да
номинира до 2 продукта произведени в България.
Регистрация
Регистрация за участие може да бъде направена на електронния адрес на БКДМП:
office@timberchamber.com или на тел.: +359 2 963 42 99.
В регистрационната карта трябва да присъства кратка информация за фирмата и
номинирания продукт. След успешна регистрация се получава потвърждение на e-mail с
изискваните допълнителни материали, които трябва да бъдат изпратени /от 1 до 5 снимки
за продукт и проспекти за предложения продукт/.
Жури
Петчленно жури от независими дизайнери и архитекти, уважавани в бранша, се избира
всяка година, месец преди датата на конкурса.
Критерии: Иновативност, Комфорт, Ергономичност, Естетичен вид, Функционалност
Практичност
Процес на селектиране
Всички получени заявки ще бъдат разгледани от журито, което ще номинира до 15
продукти и отличи от тях до 5 "Български мебели на годината" от различни категории.
Участниците в конкурса ще бъдат информирани за решението на журито в срок до 10 април
2013 г. Кандидатите, чиито мебели са номинирани, трябва да потвърдят участието си до 14
април 2013 г. и да заплатят дължимите такси до 23 април 2013 г. по сметка на Агенция
Булгарреклама. Те следва да подготвят и изложат продуктите на Подиума на победителите
до 22 април 2013 г.
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