ПОКАНА
Уважаеми/а г-н/г-жо Управител,
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/
е единственият официален представител на работодателите в секторите Мебели,
Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за
дървообработването и производството на мебели. При нас на доброволни начала
могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена,
търговска или друга дейност свързана с бранша.
Браншовата камара е страна при преговори с правителството, профсъюзите и
други български и международни организации. Изпълнява и представителни
функции пред чуждестранните браншови организации.
Чрез своята дейност БКДМП допринася за развитието и утвърждаването на сектори
Мебелно производство и Дървообработване като:
 Предоставя информация за съвременни материали, технологии, оборудване и
иновации в бранша;
 Предоставя информация за състоянието на международните пазари и
възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране;
 Предоставя информация за Оперативни програми за подпомагане на малкия и
среден бизнес;
 Предоставя информация за промени в нормативната уредба на дейностите в
отрасъла;
 Предоставя достъп до услугите в сайта на БКДМП:
– Експортен портал /съдържа актуална информация за чуждестранни пазари;
запитвания и оферти; статистика; как да започнем износ; база данни с
дистрибутори, търговци на едро, архитекти и дизайнери; календар на
дейности; полезни контакти/
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- Кариерен портал – съдържа актуални автобиографии и проекти на кандидати,
търсещи реализация в бранша
 Провежда специализирани семинари, анализи и експертни оценки, кръгли
маси, работни срещи, обучение и преквалификация на кадри, ресурсно
осигуряване;
 Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП на участия и посещения на
национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии;
 Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори в рамките на
ежегодните международни изложения, които БКДМП организира съвместно с
Интер Експо Център, «ТЕХНОМЕБЕЛ» и «Светът на мебелите».
Убедени сме, че управляваната от Вас фирма и Браншовата Камара биха си
сътрудничили много ползотворно и Ви каним да се присъедините към нас.
За да станете редовен член са необходими следните документи:
1. Заявление за членство - изтегли;
2. Регистрационна форма - изтегли;
3. Копие от съдебно решение
4. Преведен по сметката на Браншовата Камара членски внос, а именно:


Еднократна встъпителна такса в размер на 50 /петдесет/ лв.



Годишен членски внос в размер на една минимална работна заплата към 01
януари на съответната година / за 2017г. - 460 лв. четиристотин и
шестдесет лева/ - (Проформа фактура - изтегли);
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Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

За повече информация можете да се обръщате към:
Росица Пешева – Административен директор +359 899 101 631
Деница Иванова – Специалист комуникации +359 877 727 796
Мирослава Симеонова – Мениджър събития +359 877 727 795
За контакти:
1303, гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5
e-mail: office@timberchamber.com;
web : www.timberchamber.com;
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