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ИАНМСП открива процедури за участие в международни изложби и панаири
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=1723

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
организира участието на български фирми на национални щандове на международни
специализирани изложби и панаири IMM и BioFach в Германия.
Предстоящите промоционални прояви ще се проведат съгласно следната програма:
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Агенцията поема разходите за:

•
•
•
•
•

наемане на изложбена площ
проектиране и изграждане на щанд
наемане на оборудване и обзавеждане
регистрация на изложителите
включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен
пакет)
• рекламиране на участието.

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията национални
щандове в международни изложения е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП
http://www.sme.government.bg/. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от
служителите в отдел „Развитие на експортен потенциал" в ИАНМСП: г-жа Тереза Мутафова
- главен експерт, тел. 940 - 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg (за IMM), г-жа
Елица Попадийна - главен експерт, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg (за
BioFach).
Националните участия на българските предприятия в международни панаири и
специализирани изложби се организират по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП
е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално
развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 2013 г.
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