ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
30 април 2013 г.
От 23 до 27 април в Интер Експо Център се проведоха специализираните изложения
ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ.
Събитието беше официално открито от Проф. Иван Костадинов Станков, Министър на земеделието и
храните, Посланикът на Италия в България, Н.Пр. Марко Контичели, Изпълнителния директор на
ИАНМСП, г-н Никола Стоянов и Председателя на БКДМП, г-н Стоян Стоянов.

Рекорден посетителски интерес и успешни договори за участниците регистрираха двете изложения в
София. 122 директни изложители и над 200 подизложители се представиха на единствения
специализиран форум за бранш Дървообработване и Производство на мебели. Залите на Интер Експо
Център – София, събраха демонстрации на продукти и услуги на фирми от България, Гърция, Италия,
Македония, Румъния, Полша и Турция. Своите продукти показаха и 12 фирми, сертифицирани с
маркетинговия знак Проверени Български Мебели.
Doing Business in the Balkan Area and in Turkey бе насловът на двустранните бизнес срещи, които
организира Италианска търговска камара в България. „Проектът е на Съюза на националните търговски
италиански камари – разказа г-н Марко Монтеки, Президент на Италианската търговска камара в
България – Ние организирахме участието на седем италиански и шест чуждестранни фирми от Турция,
Румъния, Гърция и Сърбия. Това ни даде възможност да организираме срещи с българските
производители. Още първия ден се осъществиха минимум 50 срещи. Както отбеляза на откриването на
изложенията Н. Пр. Марко Контичели, Посланик на Италия, Италия търси България и България търси
Италия. Не само в търговско отношение, но и във всестранен обхват на връзката между двете страни!“
За „Българска мебел на годината“ 2013 бе определен стол „НАРВИК“, предлаган от МЕБЕЛ К ООД в два
варианта - тапициран и нетапициран. Второ място в конкурса организиран от Браншовата камара на
дървообработващата и мебелната промишленост, съвместно с Агенция Булгарреклама и списание MD –
Мебелен дизайн, бе за маса „ПРАКТИК“, произведена от ВИЗА ТРЕЙД ООД. На трето място журито
класира етажерка на фирма ФАБРИАНО ООД. За първи път тази година своя глас в конкурса дадоха и
посетителите на изложенията. Победител в потребителския конкурс е легло ИЛЮЗИЯ, произведено от
фирма ПРОЛАЙН ЕООД. Томбола определи ваучер на стойност 500 лв. за продукт на фирма Пролайн да
отиде при г-жа Ивета Иванова.
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Стол НАРВИК на фирма МЕБЕЛ К

Маса ПРАКТИК на ВИЗА ТРЕЙД

Етажерка на фирма ФАБРИАНО
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Легло ИЛЮЗИЯ на фирма ПРОЛАЙН
„Нивото на българската мебел е изключително високо – заяви г-жа Елица Ненчева, изп. директор на
БКДМП. – Смятам, че нашият продукт е много конкурентен както на вътрешния, така и на външния
пазар. Тенденциите са да покажем по-добър дизайн, по-добро качество и по този начин да
реализираме още по-добри партньорства с чуждестранни и български търговци.“
„Изложението тази година, категорично бе по-успешно и по-добро от последните издания.
Определено имаше професионален интерес и много добра посещаемост. Успоредното провеждане
на Техномебел със Светът на мебелите, прави изложението много представително“- г-н Траян
Новоселец, управител на фирма ТН МАШИНИ.
„Много висока посещаемост, изключително голям интерес към изложенията – явно рекламата е била
много добра. Организацията беше на европейско ниво. Определено ще участвам отново през 2014г.“
- г-н Цанимир Иванов, управител на ТП ХЕТИХ.
„Това е пътят. Безкрайно много се направи за рекламата и тя стигна до много хора. Има осезателна
положителна промяна в посещаемостта. Има още дълъг път да извървим, но това е правилната
посока. Трябва и ние производителите и организаторите, отсега да се готвим за следващото издание,
в което аз категорично ще участвам. Конкурса „Българска Мебел на Годината“ е една прекрасна
инициатива, която тази година наистина имаше конкурсен характер – трябва да участваме и да
показваме все по-добри неща. Много ще се радвам, ако догодина напълним всички зали с мебели“г-жа Маргарита Стойкова, управител на ЗОРА СТИЛ.
„Участвам за десети път в ТЕХНОМЕБЕЛ и за мен това издание е най-добре организирано.
Изложението е много по-оживено. Има възраждане на интереса сред малките и средните
производители – те търсят разнообразие и интересни нови продукти. Възхитен съм от
организацията.“ – г-н Борил Мезеклиев, управител на МВМ.
„Изложението тази година утвърди своята роля на най-доброто място за среща на фирмите от
мебелния сектор. Ние се възползвахме от шанса да се срещнем с наши съществуващи партньори,
както и ефективно да представим дейността си на потенциални такива. Това беше нашето първо
участие в събитието и съм изключително доволен, че постигнахме поставените цели. За нас е важно
да участваме в подобни мащабни инициативи, защото сме убедени, че Светът на мебелите има
ключова роля за сектора в България.“- г-н Николай Костов, управител на ПРОЛАЙН ЕООД.
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ЕКИПЪТ НА БКДМП БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В 12 –ТО
ИЗДАНИЕ НА ТЕХНОМЕБЕЛ И 9-ТО НА СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ, КОИТО
ПОВЯРВАХА В НАС И СЕ ВКЛЮЧИХА В ЕДИНСТВЕНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ.
ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ ВСЕ ПО - УСПЕШНИ ФОРУМИ И МНОГО УСМИХНАТИ
ПРАЗНИЧНИ ДНИ

