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НОВИНИ
На 1 февруари в гр. Велинград се проведе първото за 2013г. заседание на
УС на БКДМП. След заседанието Председателят на БКДМП г-н Стоян
Стоянов, членовете на УС и КС на БКДМП се срещнаха с фирми от гр.
Велинград, гр. Ракитово и региона.
Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева се срещна с
ръководството на Националното Сдружение на Общините в РБългария .
На срещата бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи, сред
които участие в проекти, обществени поръчки и др.
Ръководството на БКДМП води предварителни разговори за
финансиране на програма Проверени Български Мебели с МИЕТ,
Българската Банка за Развитие и търговски фирми.
Ръководството на БКДМП проведе среща с представители на
Лесотехническия Университет, на която бяха обсъдени техническите
параметри и възможностите за създаване на изпитвателна лаборатория.
Съвместно с ръководството на Университета бяха уточнени и
подробностите за стажантските практики.
Стартира новия сайт на БКДМП – 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 5 броя снимки, които моля да бъдат с висока резолюция.
На УС на БКДМП се взе решение сайта на Камарата да бъде на български,
английски, немски, френски и испански.
Нова фейсбук страница на БКДМП
Професионалната комуникация изисква БКДМП да има не личен профил, а
страница. Това ще улесни споделянето на информация, както и обратната
връзка с обществеността.
Ето защо каним всички в страницата на Камарата във Фейсбук. Очаквайте
полезна информация от обновения сайт, новини за членовете, както и
любопитно от света на дървообработването, мебелите, машините и
материалите за създаването им. Страницата на БКДМП е на адрес:
https://www.facebook.com/branshovakamamaramebeli?fref=ts
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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.
Утре /5 февруари/ в офиса на БКДМП по предварителен график ще се проведе безплатен
информационен ден за текущите и предстоящи Оперативни програми.
Изпълнителният директор на БКДМП, г-жа Елица Ненчева бе на среща в Българска Стопанска
Камара, на която бе отчетен проекта «Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово
договаряне», който се провежда съвместно с КНСБ. Подробности за проекта засягащ правото на
информиране и консултиране може да видите на: http://rights.knsb-bg.org/
БКДМП съвместно с държавни институции организира среща на българските производители на
мебели с водеща британска компания. Изпращайте Вашите материали на e – mail:
office@timberchamber.com и на адрес: 1303, гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5, не
по-късно от 11 февруари 2013г. Срещата с представителите на фирмата е планирана за края на м.
февруари.
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