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Изх. №  19 / 22.03.2010 

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

Enterprise Europe Network и Търговско-промишлена палата – Добрич, Ви канят на: 
ТЕХНОЛОГИЧНИ БИЗНЕС-СРЕЩИ ПРО ЕНЕРДЖИ И МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ DERBI 2010 

3-4 май 2010 г.  
 В ПЕРПИНЯН, ФРАНЦИЯ 

 
Основен организатор: Регионалната камара за промишленост и търговия в Лангедог-Русийон, Франция  
Партньор за България: Enterprise Europe Network с домакин ТПП – Добрич  

Технологичните бизнес срещи Про Енерджи са подходящо събитие предлагащо множество бизнес възможности 
както на фирми така и на изследователски центрове, а Международната конференция DERBI  се провежда за пета 
поредна година. Подходяща инициатива за производители, изследователски центрове, дистрибутори или за 
фирми, занимаващи се с дейност, в сферата на възобновяемата енергия и устойчивото строителство.  
 
Защо да участвате:  

• възможност да намерите нови парньори, или доставчици с нужните за Вас умения 
• възможности да откриете нови технологии 
• да получите отговори и компетентно мнение относно:  

- Какви са възможностите за МСП в сектора на възобновяемата енергия?;  - Кои иновации са по-печеливши за възобновяемата 
енергия?; - Селско стопанство или възобновяема енергия – трябва ли да избираме?; - Иновации и нововъзникващите сектори: 
Въздух, Море, Слънце, Биомаса: обещаващите технологии?; - Възобновяемите енергийни източници ВЕИ – от  маргинализи-
рането до генерализация; - Какво е социалното и икономическо влияние на ВЕИ?;  - Какви нови сектори ще се появят? 
 
Как да се включите в технологичните срещи? 
Накратко.... 

1. Първоначално се регистрира фирмен профил, представящ фирмата Ви и Вашата оферта, или интерес за коопериране; 
2. Регистрираните участници заявяват 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 се провеждат по време на събитието в Конгресен център в Перпинян. 

Технологичните срещи ще се проведат както следва: 

3 май 2010, понеделник: от 14:00 до 18:00 ч.; 4 май 2010, вторник:9:00 до 13:00 ч. 

Крайни срокове:   13 април за регистрация в БД на участниците с фирмен профил;  
   19 април за заявяване на срещи   

С пълната програма на международната конференция DERBI можете да се запознаете от сайта на ТПП- Enterprise Europe Network – Добрич  

http:///www.cci.dobrich.net/programa_derbi.pdf  

Такси за участие:  Участието в технологичните бизнес-срещи “Про Енерджи” е безплатно при 
регистрация в международната конференция  DERBI 2010  

Вход:  срещу пропуск (2 вида), предлагащ  достъп до постоянната изложба, участие в конференциите, 
уърк-шоповете и технологичните срещи Pro’energy, кафе-паузи, 1 обяд:  

За 1 ден - 125€  
За 2 дни - 235€ (включва и галавечеря на 3-ти май)  

 
Как да участвате:  При платен членски внос за 2010г. и интерес за участие моля заповядайте  

в офис 102 на ТПП Добрич, или потърсете 
Татяна Гичева - Ръководител ЕИИЦ Enterprise Europe Network - Добрич  
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 попълване на профила за участие и онлайн заявяване на срещи; помощ 

при комуникациите с основния организатор както и за резервация на хотел  при 
преференциални условия и самолетни билети. 

 
 
 
Т. Гичева  
Ръководител EEN – Добрич и координатор за България   


