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НОВИНИ
Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева се срещна с
изпълнителния директор на ИАНМСП, г-жа Марияна Велкова.
На срещата бяха обсъдени проект „Насърчаване интернационализацията
на българските предприятия“ и възможностите за финансиране на
българските производители за участието им в изложения и търговски
мисии за следващата индикативна година.
Изпълнителният директор на БКДМП и членове на УС на БКДМП
проведоха срещи с фирми от област Монтана и град София.
На обиколката в производствените бази на фирмите от региона бяха
обсъдени идеите на производителите за повишаване възможностите за
ползотворно сътрудничество с Камарата.
Браншовата Камара на ДМП разработва стратегия за популяризиране и
налагане на марката Проверени Български Мебели.
Провеждат се срещи както с държавни институции така и с партньорски
организации, в търсене на най – подходящия начин да превърнем ПБМ в
марката, която търси българския потребител.
Стартира новия сайт на БКДМП – www.timberchamber.com.
Новият сайт на Камарата вече е качен. В момента се въвежда
информацията като цяло. Ако имате предложения как сайта да стане по атрактивен, моля пишете ни на office@timberchamber.com.
За месеците ноември и декември към БКДМП се присъединиха 20 нови
фирми.
Ръководството на БКДМП е поканено на официална среща в
Министерството на образованието, младежта и науката от Директора на
дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“. В
резултат на проведената през м. декември среща с директори на
Професионални гимназии и набелязаните от тях основни проблеми ние
поискахме среща с ръководството на МОМН. С резултатите от разговорите
с представителите на Министерството ще Ви запознаем допълнително.
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Ръководството на БКДМП взе решение да предоставя офиса на Камарата, на бул. Тодор
Александров 73, 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.
БКДМП бе одобрена като партньор в проект по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на
учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.
Бюджета е одобрен и проекта е допуснат на етап договаряне.
БКДМП съвместно с държавни институции организира среща на българските производители на
мебели с водеща британска компания.

1303 София, бул. Тодор Александров 73,ет. 6, офис 5
Тел: +359 2 963 42 99; Факс: +359 2 816 4280; моб. тел.: +359 885 133 532
E-mail: office@ timberchamber.com; www.timberchamber.com

