Браншова камара на

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

дървообработващата и
мебелната промишленост

Октомври 2015

Български мебелни предприятия участваха в работно
посещение - Study Tour в Италия в периода 11-16
октомври 2015 г.
В рамките на събитието от представители на Италианската
мебелна асоциация Federlegno Arredo в гр. Милано, бе
презентирана организацията и дейностите за промотиране,
растеж и рационализиране на фирмите от мебелния бранш,
споделяйки своя опит и представяне на актуална
информация и тенденции в развитието на бранша в Италия.
ПОВЕЧЕ

58 представители на фирми—членове на БКДМП
посетиха международно изложение INTERMOB 2015 и
WOOD PROCESSING MACHINERY 2015
БКДМП със съдействието на турската организация за панаири
и
изложби
TUYAP,
организира
посещението
на
международно изложение INTERMOB 2015 и WOOD
PROCESSING MACHINERY 2015, което се проведе в Истанбул,
Турция, в периода 10 – 12 октомври 2015 г.
ПОВЕЧЕ

Проведена среща с представител на Европейската
комисия
На 07.10.2015г. изпълнителният директор на БКДМП – г-жа
Елица Ненчева проведе среща с г-н Джереми Уол, главен
експерт отговорен за сектори „Горско стопанство“ и „Горска
промишленост“ към Европейската комисия.
По време на срещата от страна на БКДМП бе представена
информация за текущото състояние на сектора, разисквани
бяха актуални въпроси свързани с регламента за дървесината
-EUTR, бъдещи възможности за развитие на сектора, подкрепа
от Европейската комисия.
ПОВЕЧЕ

Участие в Международната търговска изложба за
мебели и обзавеждане BIFE 2015
Участието на фирмите е подкрепено по предложение на
БКДМП от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките
и средни предприятия, като въпреки краткия срок за
организация на мисията Камарата успя да осигури
необходимото съдействие от румънските партньори.
Председателят на БКДМП - г-н Галин Господинов и
изпълнителният директор - г-жа Елица Ненчева посетиха
изложението и проведоха срещи с румънски фирми и с
Румънската мебелна асоциация, в която членуват 400
предприятия.
ПОВЕЧЕ

Български дървопреработвателни компании участват в
търговска мисия до Санкт Петербург, Русия
В периода от 28 септември до 02 октомври 2015г., 10
български дървопреработвателни компании участваха в
търговска мисия до Санкт Петербург, за да проучат пазара и
бизнес възможностите в Русия.
ПОВЕЧЕ

20 мебелни фирми проявиха изключителен интерес
към патентите в обучение организирано от БКДМП
съвместно Патентно ведомство
На 25 септември в гр. Пловдив БКДМП съвместно с Патентно
ведомство проведе обучение „Регистрация на марка и
дизайн в България и чужбина за сектор мебелно
производство“.
Представените бяха следните теми: "Защо и как да
регистрираме марка и дизайн в България?", …
ПОВЕЧЕ

ПРЕДСТОИ:





Среща с Ръководството на ЛТУ – 23.10.2015г.
Финансирана търговска мисия до Грузия и Армения - 25-30.10.2015г.
Търговска мисия до Франция – 04-06.11.2015г.
Финансирано участие на международна специализирана изложба за мебели, оборудване и
аксесоари BELGRADE FURNITURE FAIR 2015, 10–15.11.2015 г., гр. Белград– информация за участие тук
 Търговска мисия до Полша – 16-19.11.2015г.
 Технологичен ден – 12.11.2015г.,гр. Пловдив – информация за участие тук
 Годишна конференция на браншове мебелно производство и дървообработване – 27.11.2015

