
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
Enterprise Europe Network 

ДОБРИЧ 
9300 Добрич, ул."България" 3 П.К. 182 

тел.: 058 / 601471; 601472; 601435 факс: 058 601434 
e-mail: een@cc.dobrich.net ; cci@dobrich.net  

  

 

 

 

 

Изх. №  22 / 29.03.2010 

На вниманието на: УПРАВИТЕЛЯ 
 
 Г-жо, г-н УПРАВИТЕЛ, 

Enterprise Europe Network и Търговско-промишлена палата – Добрич, Ви канят на: 
 

ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР ЗА СТРОИТЕЛСТВО - TURKEYBUILD  
И УЧАСТИЕ В  БИЗНЕС-СРЕЩИ  

6-8 май 2010 г.  
 В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ 

 
Основен организатор: Enterprise Europe Network  Баден-Вюртемберг 
Партньор за България: Enterprise Europe Network с домакин ТПП – Добрич  
 
В турския строителен сектор има около 100 000 фирми, като 6 500 от тях са производители, с 1 032 000 
служители, което е 6% от трудоспособното население на Турция.  

TURKEYBUILD  е едно от най-важните строителни изложения в Европа, Близкия Изток и страните от 
Черноморския регион. 

Обхваща производство, технологии и услуги в строителство и разрушаването на сгради както и сектора 
енергийна ефективност.  

 
През 2009 г. на TURKEYBUILD е имало 101 000 посетители и 771 изложители, включително 67 чуждестранни 
компании. 
Тази година за първи път ще има и b2fair, организиран от мрежата Enterprise Europe Network.  
 
Ако участвате в това събитие Вие:   
    * Ще имате висока степен на публичност по време на събитието   
    * Ще Ви помогне да намерите нови бизнес партньори   
    * Ще създадете важни бизнес контакти, без много усилия и разходи  
    * Предварително уговорените срещи ще направят Вашата програма и времето Ви добре организирано.  
Преди започване на панаира, ще получите подробна информация, за да се подготвите за професионалните бизнес 
контакти, които Ви очакват на  TURKEYBUILD 2010.  
 
Как да се включите в бизнес-срещите? 
Накратко.... 

1. Първоначална регистрация, чрез официалния партньор за България; 
2. Регистрираните участници ще получат своя парола и потребителско име, за да могат да планират и заявят  

индивидуални срещи с потенциални партньори от он-лайн каталога (извършва се он-лайн);  
3. Всеки участник ще получи персонализиран график за срещи, малко преди началото на събитието; 
4. Срещите са с продължителност 30 минути и се провеждат по време на TURKEYBUILD 2010 . 

 
Краен срок:   17 април за регистрация в БД на участниците;  
     

За повече информация относно b2fair TURKEYBUILD 2010 както и он-лайн каталога с участниците, посетете 
http://www.b2fair.com/nhb2fairScripts/nhb2fair.CGI?Action=111&EventId=49&Language=044&SessId= 

Такси за участие:  150 €  
за фирми-членове на ТПП-Добрич за 2010:   
 100 €  (за платилите минимален пакет услуги) 

50 €    (за платилите разширен  пакет услуги)  
 
Как да участвате:  При интерес за участие моля заповядайте в офис 102 на ТПП Добрич, или потърсете 
Татяна Гичева - Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич, или  
Георги Колев - Ассистент ЕИИЦ Enterprise Europe Network – Добрич 
координати: Добрич 9300; П.К. 182; ул."България" 3, тел.: +359 58 601472, факс: +359 58 601434 
 
за да Ви окажем :  Съдействие при заявяване на участие и онлайн избор на срещи; помощ при комуникациите 

с основния организатор както и за резервация на хотел   
 
 
 
Т. Гичева  
Ръководител EEN – Добрич и координатор за България   


