Януари, 1-ви брой

2014

В броя четете:
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8.
9.

Новини от БРТПП
Каним Ви да посетите
Предлагаме Ви да участвате
Новини от нашите членове и
партньори
Нови членове на БРТПП
Новини от България и Румъния
Представяме Ви окръг Прахова
Оферти
Партньори

Можете да ни посетите на нашия сайт
или на страницата ни във Фейсбук.

Валутен курс на националните банки на България и Румъния към дата 03.01.2014:
10 RON = 4.35801 BGN; 1 USD = 3.2888 RON; 1 EURO = 4.4882 RON; 1 USD = 1.43452 BGN; 1 EURO = 1,95583 BGN

НОВИНИ ОТ БРТПП

Българо-румънска търговско промишлена палата отбеляза своя 10-годишен юбилей с
международен бизнес форум и коктейл

-1-

Българо-румънска търговско промишлена палата отбеляза своя 10-годишен юбилей с международен
бизнес форум и коктейл на 21.11.2013 г. в Бизнеспарк – Русе. Събитието се проведе непосредствено след
приключване на Общото събрание на БРТПП, на което бяха избрани нов Председател и Управителен
съвет. Съгласно взетите решения, за членове на новия управителен съвет бяха избрани Елеонора
Иванова, Александър Прокопиев и Моника Кадоган. За Председател на УС беше избрана г-жа Елеонора
Иванова.
Сред гостите на форума бяха областният управител на област Русе г-н Венцислав Калчев, посланикът на
България в Букурещ Н.Пр. Г-н Александър Филипов, председателят на Общински съвет на Община Русе
засл.проф.Васил Пенчев, кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, г-н Бронислав Денев – ръководител
на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Букурещ,
заместник кметът по икономика, инвестиции и собственост г-жа Даниела Шилкова, заместник кметът по
Европейско развитие г-н Страхил Карапчански, заместник кметът на Община Гюргево г-н Ливиу Попазу, гн Аурелиан Гогулеску – президент на Търговско-индустриална камара на окръг Прахова, Румъния.
Поздравителни адреси изпратиха г-н Евгений Иванов – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия; проф.д.т.н. Христо Белоев – Ректор на РУ Ангел
Кънчев; г-н Пламен Бобоков – Председател на СД на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, първи председател и
един от учредителите на БРТПП; Общински съвет – Русе; г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор
на Търговско-промишлена палата – Враца.
Елеонора Черкезова-Иванова, председател на УС на БРТПП, представи дейността на Палатата
създаването й до сега, като постави фокус върху постигнатите резултати, ролята и приноса
организацията за развитието на икономическите връзки между България и Румъния и в подкрепа
българските и румънски бизнес среди за осъществяване на търговско партньорство, разширяване
бизнес контактите и информационния обмен.

от
на
на
на

Г-н Пламен Стоилов поднесе поздрави по повод празника към Председателя на БРТПП Елеонора
Черкезова-Иванова. В приветствието си към участниците във форума, кметът подчерта съществения
принос на Палатата за развитието на двустранните търговско-икономически връзки между България и
Румъния. Г-н Стоилов изтъкна, че БРТПП се е утвърдила като ефективен и резултатен инструмент за
насърчаване възможностите за трансгранично сътрудничество. Кметът заяви, че подпомагането на
връзките и партньорствата между нашите две страни е от ключово значение за устойчивото териториално
развитие на региона. Той подчерта, че Община Русе работи приоритетно за реализиране на проекти с
висока добавена стойност за трансграничния регион, които ще оптимизират териториалната свързаност и
достъпност на региона.
Г-н Бронислав Денев – ръководител на Службата по търговско-икономически връзки към Посолството на Р
България в Букурещ, който бе сред гостите на форума, направи икономически обзор на България и
Румъния и изрази своя оптимизъм за ръста на стокооборота между двете съседни страни, който за 2013 г.
се очаква да надмине 3,5 млрд. евро.
Президентът на Търговско-индустриална камара на окръг Прахова г-н Аурелиан Гогулеску направи
впечатляваща презентация на Прахова, като изтъкна преимуществата на региона, както и възможностите
за развитие и разширяване на контактите и партньорските отношения с европейските региони.
На форума беше представена и новоучредената Българо – Сръбска търговско промишлена палата, която е
създадена по проект на Видинската търговско-промишлена палата.
След официалната част, форумът продължи с дискусия по въпроси, свързани с трансграничното
партньорство и с празничен коктейл и неформални срещи между участниците.
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Общото събрание на Българо-румънската търговско промишлена палата взе решение
за намаляване размера на членския внос от януари 2014
Всяка българска или румънска фирма, както и чужди компании и организации с интереси в двете съседни
страни, могат да станат членове на Българо-румънската търговско промишлена палата. За целта е
необходимо да се попълни и подаде заявление за членство до Управителния съвет (по образец). Съгласно
решение на Общото събрание на БРТПП от 21.11.2013 г., размерът на членския внос от Януари 2014 г. е
левовата равностойност на 150 евро.
Членовете на Българо-румънска търговско промишлена палата се представят в рекламните материали и
Интернет-страницата на Палатата. Получават офертна и/или пазарна информация, при поискване или
постъпваща текущо в офиса на Палатата. Подпомагат се при установяване на контакти с партньори и при
организиране на срещи. Използват конкретни информационни и консултантски услуги на преференциални
цени – пазарни проучвания, преводи от/на румънски и английски език, юридически консултации за
регистрация на фирми и т.н. Участват в конференции, работни бизнес-срещи, контактни борси,
организирани от Палатата.
За повече информация и заявление за членство, моля свържете се с нашите експерти на email: info@brcci.eu или на телефон 082/ 507 606

Българо-румънска търговско промишлена палата партнира на изложбени центрове в
България и Румъния
Българо-румънска търговско промишлена палата сключи споразумение за партньорство с Виа Експо
(България), чиято основна дейност е свързана с подготовка и организация на специализирани
международни изложения и конференции. Повече за предстоящите събития на Виа Експо можете да
прочете в броя.
Палатата възстановява партньорството си с изложбен център Ромекспо (Румъния) като за информация или
съдействие за участие на изложенията в Букурещ, можете да се обръщате към екипа ни.

КАНИМ ВИ ДА ПОСЕТИТЕ
Каним всички фирми, заинтересовани да посетят събитията, да се свържат с екипа на Палатата на
следния адрес: Русе - 7000, ул. Александровска 26, ет.4 офис 3; Тел: 082 507 606 Факс: 0886 89 77 44;
ел.поща: office@brcci.eu, където можете да получите допълнителна информация.

Форум “Машиностроене и електроника от България 2014″ в Букурещ – 27 февруари
2014
Службата по търговско – икономически въпроси към Посолството на Р България в Букурещ, българската
Браншовата камара по машиностроене и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия организират бизнес форум, който ще се проведе на 27.02.2014 г. от 11.00 часа в хотел
“Хилтън “, Букурещ на тема “МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОНИКА ОТ БЪЛГАРИЯ 2014″. На форума ще се
представят 15 водещи български компании от тези области. От името на организаторите БРТПП има честта
и удоволствието да покани всички заинтересовани страни да вземат участие в събитието, което е първото
по рода си за последните 25 години. Повече информация за българските фирми-презентатори ще
намерите на сайта на БРТПП.
Екипът на БРТПП моли всички заинтересовани да се свържат със Службата по търговско – икономически
въпроси към Посолството на Р България в Букурещ за получаване на персонални покани и програмата на
събитието.
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IMM FORUM - форум за МСП на тема „Решения за малки и средни предприятия”
13 – 15 март 2014
В периода 13 – 15 март 2014 г. в панаирен комплекс ROMEXPO ще се проведе комплексното B2B
събитие IMM FORUM, посветено на малките и средни предприятия (http://www.imm-expo.ro). Форумът е
организиран от Romexpo и Търговско-индустриалната камара на Румъния и има за цел да спомогне за
опростяване и подобряване на регулаторната среда, улесняване на достъпа до финансиране и
насърчаване на новаторския дух на МСП и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез създаване
на платформа за дискусия между всички представители от сектора на малките и средни предприятия в
Румъния и управляващите и регулаторни органи.
Секторът на МСП в Европа е основният двигател за повишаване на европейската икономическа
конкурентоспособност. Като се имат предвид мерките, взети от румънското правителство, страната ни се
присъединява към общите европейски усилия в подготовката за бъдещата конкуренция.
Румъния е постигнала значителен напредък в подкрепа на дейността на МСП. Сред новите решения са:
• времето за регистрация на нова фирма е сведено до 3 дни;
• Законът за счетоводството е опростен;
• въведена е единна отчетност;
• броят на действащите данъци и такси, е намалял от 491 през 2009 г. до 237 в 2013 г.;
• стартира проект One Stop Shop с цел да се подобри качеството и ефективността на
услугите, предназначени за малки и средни предприятия;
• над 1500 малки и средни предприятия са получили държавна подкрепа с изпълнението на Програмата
за млади предприемачи, Програмата за стартиращи предприятия и Програма „Михаил Когълничану”.

Панаир на туризма на Румъния (пролетно издание) 13 - 16 март 2014
Панаирът на туризма TTR I (www.targuldeturism.ro) дава изключителната възможност на местни и чужди
компании да представят своите дейности в областта на туризма, да осъществят контакти и да установят
успешни партньорства. Панаирът остава перфектното място за презентация на най-интересните
туристически атракции, оферти за пътувания през всички сезони с цел: бизнес, културен, селски и спа
туризъм, както и екзотични дестинации, круизи или приключенски пътувания. Участниците ще представят
атрактивни оферти и ексклузивни отстъпки, валидни само за времето на събитието в концепцията на
„Мигновена резервация”.
В изложението ще вземат участие туристически организации и асоциации, тур оператори и туристически
агенции, фирми предлагащи туристически услуги за настаняване, туристически атракции, транспортни
услуги, бизнес туризъм, IT услуги и софтуер с приложение в туризма, други туристически услуги,
образование, обучение, кариери, специализирани медии.

NAUTIC EXPO - Международно изложение за плавателни съдове за развлечение и
спортен риболов, оборудване и аксесоари 13 - 16 март 2014
Международното изложение за плавателни съдове за развлечение и спортен риболов, оборудване и
аксесоари Nautic Expo (www.exponautic.ro) се развива като платформа за визуализиране на нови
продукти, оценка на тенденциите на пазара и за установяване на дългосрочни и печеливши партньорства.
Чрез това събитие Romexpo има за цел да се създаде професионална комуникация и бизнес среда за
всички участници от морска индустрия на Румъния и от чужбина: представители на обществени и частни
институции, производители, вносители, дистрибутори, специалисти в областта и ветроходни ентусиасти.
По данни на Националния статистически институт на Румъния, корабостроенето се нарежда на второ
място в топ 10 на отрасловата структура на румънския износ. Министерството на икономиката обяви, че
към 2011 г. корабостроенето в Румъния регистрира ръст от 40 % в сравнение с предходни години .
Румъния притежава 1075 км перфектен плавателен път по река Дунав и голям брой реки , което
благоприятства развитието на ветроходството и водните спортове. Освен това, 15 от езерата в Румъния са
определени
като
плавателни
води.
През последните години морският пазар става все по- достъпен за средната класа , а не само за хората с
най-високи доходи . В Румъния , както и в други европейски страни, все повече хора от средната класа се
интересуват от закупуване на плавателни съдове и от
придобиване на сертификат за тяхното
управление.
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TMA - Фестивал на алтернативната медицина и допълващи терапии 13 – 16 март 2014
Romexpo организира четвъртото по ред издание на Фестивала на алтернативната медицина и допълващи
терапии (www.tma-expo.ro), на което ще си дадат среща всички заинтересовани от подобряването на
качеството на живот.. С този фестивал Romexpo и неговите партньори имат за цел да информират за
ползите от природните лечения , както и за заболявания, които вече са лечими чрез тези методи и найвече за начините за превенция на различни заболявания със средствата на природната медицина и
алтернативните методи на лечение. Билковите лекарства и естествените продукти, достъпни за
посетителите на фестивала, както и свързаните с него съпътстващи събития, ще го превърнат
в
да научат много за благоприятният ефект от
идеалното място, където заинтересованите лица
здравословния и балансиран начин на живот.

Изложение на румънски традиционни продукти 13 – 16 март 2014
По време на изложението на румънски традиционни продукти (www.targprodusetraditionale.ro),
традиционните дървени къщички по главната алея на Romexpo ще бъдат домакин на изложителите на
традиционни румънски хранителни продукти и произведения на народните занаяти, представени
производители,
търговци
и
занаятчии.
Гостите на изложението са поканени да се спрат за няколко минути по алеята, и да си купят автентични
продукти от различни румънски региони: Трансилвания, Марамуреш, Буковина и Влашко. Продуктите са
реализирани
в
ограничени
серии
по
оригинални
народни
рецепти.
Сред изложените продукти ще откриете: пушени и сушени месни произведения, кисели краставички,
направени по бабина рецепта, домашно вино, печени кестени, биологичен мед, домашни сладка и
конфитюри, сладкиши, захаросани ябълки, сладко от Тополовени, домашно приготвени хляб и хлебни
изделия, сирена и много други.

ROMENVIROTEC 26 – 29 март 2014
Международно изложение за технологии и оборудване за защита на околната среда
ROMENVIROTEC (www.romenvirotec.ro) обединява най-важните играчи на пазара, които ще демонстрират
нови продукти и технологии и ще предложат на посетителите възможности да бъдат в крак с последните
тенденции на пазара, за закупуване на продукти и услуги на разумни цени и да преговарят директно с
доставчици. Програмата от събития, които ще бъдат организирани по време на изложението в панаирния
център ROMEXPO ще покрие най-важните теми, свързани с международните мерки за опазване на
околната среда .

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ
Каним всички фирми, заинтересовани да участват в събитията представени в този раздел, да се свържат с
екипа на Палатата на следния адрес: Русе - 7000, ул. Александровска 26, ет.4 офис 3; Тел: 082 507 606
Факс: 0886 89 77 44; ел.поща: office@brcci.eu, където можете да получите допълнителна информация и
формуляри за участие. Като представител на ROMEXPO за България, Българо-румънска търговскопромишлена палата поема организацията по заявките и участието в изложението на всички
заинтересовани български фирми. Това включва консултации и уреждане на формалностите. Целта е да
се улесни комуникацията с румънските организатори и да се спести на фирмите време и допълнителни
разходи.

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за
Югоизточна Европа 5 - 7 март 2014
В условията на динамични климатични промени и растящи цени на конвенционалните енергоизточници
днес повече от всякога излиза на преден план необходимостта от прекрояване на енергетиката и нейното
превръщане в устойчива систeма на бъдещите предизвикателства. Повишаването на енергийната
ефективност и ВЕИ са ключови приоритети в политиките на държавите от Югоизточна Европа, които ще
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осигурят енергийна независимост, минимизиране на негативното въздействие върху здравето на хората и
природата.
За 10-та поредна година в София ще се проведат Изложба и форум за енергийна ефективност и
възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа (http://viaexpo.com/en/pages/events),
организирани от Виа Експо. Изявата кореспондира с последните световни тенденции и ще представи
енергийно ефективни решения, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и
вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия. Целта на
събитието е да насърчи инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници и да
създаде условия за трансфер на ноу-хау от развитите в този бранш страни. Форумът е място за
осъществяване на директни контакти между бизнес лидерите от Централна и Югоизточна Европа
/инвеститори, производители и вносители на ЕЕ и ВЕИ оборудване/, представители на институции и
медии, консултанти и фирми от различни сектори на икономиката.
За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на БРТПП на тел. 082/507606

ROMMEDICA 26 – 29 март 2014
Международно изложение за медицински инструменти и оборудване
ROMMEDICA (http://www.rommedica.ro) ще се проведе за 29-ти пореден път панаирен център ROMEXPO
и е събитие с дългогодишни традиции, което предлага възможност за представяне на последните
новини в областта на медицината, за организиране на семинари, конференции и кръгли
маси, популяризиране на идеята за развитие и повишаване на качеството на медицинската система в
Румъния. Събитието е основен източник на информация за всички играчи на медицинския пазар, както
в публичния, така и в частния сектор. Като изложители на ROMMEDICA 2014 ще вземат участие компании,
които развиват дейност в следните области: софтуер с приложение в медицинските дейности
и медицинско оборудване, фармацевтика, финансиране за медицинска дейност, лизинг, медицински
центрове и сдружения.

RAILF-ROMCONTROLA 26 – 29 март 2014
Международно изложение и симпозиум за лабораторна автоматизация, прибори и
оборудване
A.A.I.R. (Асоциация за автоматизация и приборостроене в Румъния) организира съвместно с
ROMEXPO международно изложение и симпозиум RAILF - Romcontrola ( http://www.railf.ro ) за лабораторна
автоматизация, прибори и оборудване Мениджмънта на събитието се осигурява от Precise Marketing, която
е
специализирана
компания
в
организиране
на
изложения,
панаири
и
конференции.
A.A.I.R. (Асоциация за автоматизация и приборостроене в Румъния) е национална професионална
асоциация , с нестопанска цел , независима, неправителствена и аполитична организация, която
обединява специалисти от всички области на автоматизация и измервателна апаратура ( за промишлени и
лабораторни измервания , придобиване и обработка на данни , виртуални измервателни уреди , роботи ) .
AAIR е създадена през юни 1990 г. и има над 600 индивидуални членове , повече от 75 членове юридически лица (фирми , технически университети, изследователски институти) и 11 офиси в Румъния и
Молдова.
Като национална асоциация , AAIR има богат опит в провеждането на срещи и обмяна на информация
между специалисти чрез организиране на : изложби, симпозиуми , семинари и кръгли маси за
специалисти в тази област.
Тематика на събитието: автоматизация & измервателна апаратура, анализ и контрол на качеството
биотехнологии, лабораторни технологии

Техномебел и Светът на мебелите 1 - 5 април 2014
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) в партньорство в Интер
Експо Център организира международните специализирани изложения за бранша – „Техномебел“ и
„Светът на мебелите“, които ще се проведат в периода от 1 до 5 април 2014 и са единствените
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национално представени събития за сектора в България. В рамките на изложенията се представят
хотелско, офис и обзавеждане за дома, модерни технологии и техники за обработка на дървесина и
производство на мебели, новости в материалите за мебелно производство, както и всичко необходимо за
оборудване на дървообработващи и мебелни фабрики. За допълнителна информация можете да се
свържете с екипа на БКДМП на тел.: +359 2 963 42 99

CONSTRUCT EXPO 10 – 13 април 2014
Международно изложение на строителни технологии, оборудване и материали
Изложението (www.constructexpo.ro ) е посветено на производителите, вносителите и дистрибуторите, на
национално и международно ниво в следните области: продукти и системи за строителство, индустриални
машини и строителна техника, озеленяване, проектиране, консултации, дизайн, предприемачество и
изпълнение в строителния сектор. Иновации, тенденции, качествени материали, съвременна архитектура,
зелени технологии и решения ще бъдат в центъра на вниманието по време на 4-те дни на изложението в
панаирен център ROMEXPO. Събитието дава прекрасна възможност за обмен на идеи на всички, които се
интересуват от предоставяне на качествени продукти и услуги в строителния бранш.
CONSTRUCT EXPO ще се проведе паралелно с други международни изложения в панаирния център
ROMEXPO: AMBIENT EXPO, ROMTHERM, EXPO FLOWERS & GARDEN и ANTIQUE MARKET и ще събере
професионалисти в строителните технологии, оборудване и материали.

AMBIENT EXPO 10 – 13 април 2014
Международно изложение за вътрешно и външно обзавеждане, мебели, декорация и
плувни басейни
AMBIENT EXPO (http://www.ambient-expo.ro), е важно изложение в своята тематика в Централна и
Югоизточна Европа, включва широка гама от продукти и системи за вътрешна и външна декорация
и обзавеждане. Това изложение, организирано от панаирен център ROMEXPO, е насочено
както към дружествата в сектора на Home & Décor, така и към широката общественост, представяйки найновите тенденции в областта на технологиите, материалите и дизайна.
През 2012 г. Изпълнителният комитет на Международната асоциация на панаирната индустрия (UFI),
удостои AMBIENT EXPO с международен сертификат за одобрен статут UFI, което нарежда събитието сред
водещите в света.

ROMTHERM 10 – 13 април 2014
Международно изложение за отоплителни, охлаждащи инсталации и климатизация
Като събитие с традиции в портфолиото на ROMEXPO, ROMTHERM (http://www.romtherm.ro) събира елита
на бизнеса (производители, вносители) от Румъния и чужбина, чиято основна цел е да се гарантира и
подобри топлинния комфорт на потребителите. ROMTHERM е идеалното място за излагане на продукти и
услуги в следните области: отоплителни и охлаждащи инсталации и климатизация. Платформата на
събитието улеснява срещите лице в лице между консултанти, предприемачи и крайни потребители (от
обществеността и промишлеността) и търговците на дребно.

EXPO FLOWERS & GARDEN 10 – 13 април 2014
Международно изложение за цветя, озеленяване, растениевъдство и градинарство
В съвременния живот хората изпитват все по-голяма нужда от природата във в своето всекидневие.
Хората, живеещи в днешните градове чувстват необходимостта от хармония в тяхната среда, като се
обръщат към флорални дизайнери или ландшафтни художници, които използват естествени природни
обекти и цветя. Изложението (http://www.expoflowers.ro), организирано от ROMEXPO, е адресирано поспециално до вносителите, износителите и дистрибутори на цветя, растения и продукти за
градинарството, консултанти от компании в озеленяване и за посетители, интересуващи се от
практически решения във флоралния дизайн, градинарството и озеленяването.
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НОВИНИ ОТ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ
VIVRE установява партньорства с български производители и вносители в областите
HOME & DECORATION
VIVRE – един от най-успешните онлайн търговци на дребно в Източна Европа (vivre.bg, vivre.ro, vivre.hu,
vivre.hr) търси български производители – доставчици в тематиката Дом & Декорация, с които да установи
трайни партньорски отношения. Ако произвеждате изделия от тази продуктова гама, Вие можете да се
свържете с експертите на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) за пълна информация
и съдействие на тел. 082 507 606 или по имейл: office@brcci.eu. Ние ще Ви информираме за изискванията
от страна на VIVRE и ще отговорим на поставените от Вас въпроси до етапа на сключване на партньорско
споразумение с фирмата. Фирма VIVRE е член на БРТПП. Собственик и управител на компанията е г-жа
Моника Кадоган, която е и член на Управителния съвет на Палатата. VIVRE развива онлайн търговия в
България, Румъния, Унгария и Хърватска чрез сайтовете си: vivre.bg, vivre.ro, vivre.hu и vivre.hr. VIVRE
има вече над 500 000 регистрирани потребители и техният брой нараства с около 20 % всеки месец.
Сайтът на VIVRE е отлично позициониран в Интернет пространството и е водещ в онлайн продажбите,
фокусиран върху тематиката Дом & Декорация. VIVRE има повече от 700 000 посещения на сайта си през
последния месец, от които 77% завърнали се посетители, а чрез своята директна комуникация по имейл
достига до 2 милиона души в Румъния. Партньорството с VIVRE ще допринесе за увеличение на обема на
продажбите Ви към значим брой клиенти на румънския, българския, унгарския и хърватския пазар.

Белла България е носителят на наградата True Leaders в ХВП сектора

ICAP Group връчи престижните отличия за първи път в България в края на 2013 г. Хранителният холдинг
„Белла България“ е носителят на приза True Leaders в категорията „Хранително-вкусова промишленост“ в
България. На специална церемония изпълнителният директор на компанията Елза Маркова получи
наградата, с която за първа година ICAP Group отличава фирмите, показали изключителни резултати и
напредък през изминалата година.
Отличените с приза True Leaders отговарят на четири критерия - да бъдат на първо място в техния сектор,
да са сред 300-те най-печеливши компании по EBITDA, да са с висок кредитен рейтинг и да са увеличили
броя на персонала си.
Сред наградените са компании от различни сектори на българската икономика, а оценката им се определя
единствено на базата на официално публикувани данни.
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Аквапарк Аквамания открива врати в Албена прeз 2014

Аквамания открива врати в Албена прeз 2014 г. На площ от почти 40 000 кв.м. на територията на
ваканционнно селище Албена ще се издигне истинска водна магия. По предварителна информация
първата част от аквапарка ще бъде завършена до м. Юни 2014 г. и ще изненада любителите на водните
атракции с „Мамут”, чиято дължина 183 м, „Тантрум” – 191 м, „Про Рейсър” – 156 м и „Фрий фол” – 76 м.
Аквамания използва естествените природни преимущества на „Албена” – чист въздух, богата растителност
и река – наполовина естествена и наполовина проектирана от канадска проектантска компания специално
за нуждите на комплекса с водни забавления. В аквапарка ще е включен тематичен бар-ресторант.
Цената на билета за Аквамания е включена в цената на ол инклузив на хотелите „Ралица Супериор” и
„Вита Парк”.

Българо-румънска търговско промишлена палата и Търговско индустриална камара
Прахова обсъждат възможности за партньорство
Българо-румънска търговско промишлена палата Ви представя Търговско индустриална камара Прахова.
Търговско-индустриалната камара Прахова е неправителствена
организация с обществена полза, автономна, създадена с цел да
популяризира и развива икономиката на област Прахова, както на
вътрешния пазар, така и на външния и да подкрепя местната бизнес
общност
в
отношенията
й
с
местната
администрация
и
специализираните организации в чужбина.
Камарата в Прахова е създадена през 1990 година, продължавайки
традицията на Търговско индустриалната камара Плоещ, основана
през 1865 година и закрита през 1949 година.
Услуги:
Консултантски услуги за бизнеса: консултации при стартиране и
развиване на бизнес; подпомагане и консултации относно избора на
вида икономическа активност и основна дейност; информация по
данъчни въпроси; процедури при стартиране, преобразуване или
регистрация на компания в Търговския регистър на
Прахова; извършване на пазарни проучвания;
Услуги, свързани с външно-търговска дейност:
предоставяне на информация за оферти и запитвания;
консултации по постъпили оферти; осигуряване на
сертификати за произход; организиране на представяне на
чужди
компании;
домакинство
на
чужди
мисии,
органзиране
на
бизнес
форуми
и
конференции;
установяване на партньорски отношения между местни и
чужди компании; информация за инвеститори.
Изложения: организиране на местни и национални
изложения, общи щандове и делегации на международни
панаири;
съдействие
за
участие
на
изложения;
представителство на фирми на международни изложения и панаири;
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ЧУЖДЕСТРА
ННИ
ОТНОШЕНИЯ

ПОПУЛЯРИЗИ
РАНЕ

ЕВРОПЕЙСК
И ВЪПРОСИ

ТИКП
ПРОФЕСИОН
АЛНО
ОБУЧЕНИЕ

КОНСУЛТАН
ТСКИ
УСЛУГИ ЗА
БИЗНЕСА

Организиране на промоционални събития: водещи компании в област Прахова; международни
икономически партньорства, семинари, симпозиуми, бизнес срещи; презентации на финансови
институции, компании и техните продукти.
Информационни услуги по Европейски въпроси: осигурява информация и консултации за субсидии
от вътрешни и външни фондове; консултации за подготовка на проучвания, бизнес планове и проекти;
осигуряване на информация и консултации по правни въпроси, касаещи Европейските нормативни
документи; пратньорство по програми с външно финансиране; управление на проекти.
Данни за контакт:
Адрес: 8, Cuza Vodă Str. , Ploiesti, Romania
Телефон: +40 244 51.66.66; Факс: + 40 244 51.25.52
e-mail:
office@cciph.ro ; web: www.cciph.ro

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА БРТПП
Към БРТПП се присъединиха нови членове. Това са фирмите:
ВИВРЕ ЕООД
Адрес: гр. София, ул. Джордж Вашингтон №24, етаж 3, офис 6
Телефон: +359 2 492 83 41
Лице за контакт: Моника Кадоган – Управител
Ел. поща: contact@vivre.bg
Website: www.vivre.bg
Предмет на дейност: онлайн търговия на дребно със стоки за бита и декорация

ТАРА СИСТЕМС ЕООД
Адрес: гр. Русе, ул. Николаевска №2
Телефон/ Факс: +359 898 699 219
Лице за контакт: Антон Генчев – Управител
Ел. поща: a.genchev@tarasystems.net
Предмет на дейност: вентилационна, отоплителна и климатична техника; газификация; изработка на
вентилационни елементи

ПОЛИТРАФИК ЕООД
Адрес: гр. Разград 7200, ж.к. Освобождение
Лице за контакт: Алексанъдр Прокопиев – Управител
Предмет на дейност: Вътрешен и международен транспорт

БАЛКАН АУТО СЕРВИЗ ЕООД
Адрес: гр. Русе, ул. Цар Освободител №72
Телефон: +40 21 266 83 00
Факс: +40 21 266 83 29
Лица за контакт: Хюсеин Айкол, Олджай Къзъл
Ел. поща: office@isuzu.com.ro
Website: www.isuzu.com.ro
Предмет на дейност: официален представител на ANADOLU GROUP от Турция – производител на превозни
средства с марката ISUZU
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НИКОМ-65 EООД
Адрес: 9009 гр. Варна, ул. Тролейна №48
Телефон / Факс: +359 52 502 788, +359 52 504 705
Факс: +359 52 500 771
Лице за контакт: инж. Никола Пасков – Собственик и Управител
Ел. поща: nikom@nikom65.com
Website: www.nikom65.com
Предмет на дейност: Производство на механични челни уплътнения, производство на резервни части с
индустриално предназначение, ремонт на всички видове компресори и помпи

ХИМСНАБ БГ АД
Адрес: гр. Русе, ул. Академик Михаил Арнаудов 3
Телефон: +359 82 842043
Факс: +359 82 845303
Лице за контакт: Пламен Петров – Изпълнителен Директор
Ел. поща: office@chimsnab.com, office@chimsnab.bg
Website: www.chimsnab.bg
Предмет на дейност: водещ доставчик на химически суровини за хранителната, лако- бояджийската,
фармацевтичната и козметичната индустрия, а също и в областта на индустриалната химия и
производството на пластмасови изделия и почистващи препарати

ЕНКО ПЛАСТИКС ЕООД
Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Г.М. Димитров 31
Телефон: +359 32 620868
Лице за контакт: Атанас Недев - Управител
Ел. поща: office@enkoplastics.com
Website: www.enkoplastics.com
Предмет на дейност: Производство на опаковки от пластмаса; рециклиране на пластмаса

ФИНАНС КОНТРОЛ ДМ ООД
Адрес: гр. Русе, ул. Тетово №4, партер
Телефон: +359 887 470 664
Лица за контакт: Деяна Живкова , Мартина Касимова
Ел. поща: financecontrol.ltd@gmail.com
Предмет на дейност: Счетоводни услуги, абонаментно счетоводно обслужване, регистрация по ЗДДС,
данъчни, счетоводни, трудово-правни и осигурителни консултации

SC HAGESAN DISTRIBUTION SRL
Адрес: Румъния, Judetul Ilfov, Loc. Jilava, sos. Giurgiului nr.33A.
Телефон: +40 786013896
Факс: +40 786013896
Лице за контакт: Щефан Флореску – Управител
Ел. поща: florescustefan@gmail.com
Website: www.hg-shop.ro
Предмет на дейност: Търговия на едро с химически продукти
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НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
Административни промени в сила от 1 януари 2014

От 1 януари в сила влизат важни промени в данъчното и трудово-осигурителното законодателство на
България.
Въвежда се специален режим за касова отчетност на ДДС. Отчитането на ДДС по специалния режим ще
позволи на лицата, които го прилагат, да отчитат ДДС към бюджета при плащането по доставката от
техните клиенти, като едновременно с това правото на приспадане на данъчен кредит ще възниква от
момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик. За прилагане
на режима касова отчетност, НАП издава специално разрешение. Лице, избрало да прилага специалния
режим може да прекрати регистрацията си след изтичане на 12 месеца, считано от месеца, следващ
месеца на издаване на разрешението. В Закона за ДДС са регламентирани стоките и услугите, за които
режима за касова отчетност е неприложим:
1. внос на стоки;
2. вътреобщностни придобивания на стоки;
3. вътреобщностни доставки на стоки;
4. доставки към нерегистрирани по Закона за ДДС лица;
5. освободени доставки;
6. доставки с място на изпълнение извън територията на страната;
7. доставки на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от
получателя по доставката;
8. доставки по договор за лизинг;
9. доставки, за които се прилага част осма “Специален ред на облагане”, (туристически услуги, облагане
на маржа, услуги по ел. път от лица, неустановени в ЕС, инвестиционно злато, доставка приложение № 2,
по които данъкът е изискуем от получателя, инвестиционни проекти;
10. доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път, включително
чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на
платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски
паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични
преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
11. доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета;
12. доставки между свързани лица;
13. облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е извършено
цялостно плащане по доставката, включително данъка по този закон
На българския трудов пазар настъпват няколко промени:
- Минималната работна заплата от 1 януари става 340 лв. и се увеличава и месечното обезщетение за
майки във втората година от отпуска по майчинство – също от 310 лв. на 340 лв.
- Максималният осигурителен праг се вдига от 2200 лв. на 2400 лв. тази година.
- От 1 юли 2014 ще заработи Швейцарското правило, което предвижда всички пенсии да се увеличат с по
3%
- Възрастта за пенсиониране и стажът, изисквани за пенсия, бяха замразени на същите стойности и за
трите категории труд:
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- Въвеждат се нови минимални осигурителни прагове за 2014 г. за общо 43 икономически дейности, като
средното увеличение спрямо 2013 г. e 3%.
- Увеличава се данъкът за по-старите автомобили, които не отговарят на най-високите европейски
екостандарти. Досега от 50-процентна отстъпка се възползваха собственици на автомобили до 100 конски
сили с катализатор. Занапред намаление от 50 на сто ще има само за колите с мощност на двигателя до
74 kW и съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4, а за съответстващите на Евро 5 и 6 – с
60% намаление.

- Влиза в сила обратното начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури. Обратното
начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъка върху добавената стойност, при който
данъкът се начислява не от доставчика, а от получателя. Новият механизъм ще се отнася до зърнените и
технически култури в непреработен вид, посочени в част втора на Приложение №2 от Закона за данъка
върху добавената стойност (ЗДДС).
- Влиза в сила забрана за участието на фирми, регистрирани в офшорни зони, в 28 икономически
дейности. Офшорки вече не могат да участват в обществени поръчки, да получават концесии, да се
възползват от облекченията за инвеститори. Забранена зона за тях стават спортните клубове, мобилните
оператори, медиите, социологическите агенции, организаторите на хазартни игри, банките, пенсионните
дружества и застрахователните компании.
- До март работещите на граждански договор са длъжни да внесат данъчна декларация и да платят
данъка си за последните три месеца на 2013 г. според промяна в Закона за доходите, която е в сила от
миналата година.
- В края на 2014 г. изтича давността на задълженията към НАП от 2009 г.

От 01.01.2014 гражданите на България и Румъния са свободни да живеят и работят без
ограничения на територията на Европейския съюз
Гражданите на Румъния и България получиха правото да работят без ограничения във всички държави от
Европейския съюз. Решението влиза в сила точно седем години след присъединяването на двете страни
към ЕС.

Минималната работна заплата в Румъния по-висока през 2014
От 1-ви януари 2014 г. минималната работна заплата в Румъния нарасна от 800 леи на 850 леи /190 евро/
за
пълен
работен
ден
от
168
часа
средно
на
месец.
Минималната брутна гарантирана заплата в Румъния ще бъде увеличена още веднъж тази година от 01.07
и ще достигне 900 леи. От увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари ще се възползват
804 255 работещи, от които 238 143 от бюджетния сектор и 566 112 от частния. Във втория етап, от 1 юли
2014 г., от увеличение на месечните възнаграждения ще се възползват общо 966 405 служители, от които
281 542 бюджетни и 684 863 от частния сектор. От 2014 г. пенсиите в Румъния се увеличават с 3,76 %.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ОКРЪГ ПРАХОВА
Окръг Прахова
Окръг Прахова е разположен на юг от Карпатите. Плоещ е
окръжният център и отстои на 60 км от столицата Букурещ.
Релефът включва планини (26%), хълмове (37%) и равнини
(37%). Основните природни ресурси са нефт, природен газ, сол,
въглища, дървесина и варовик.
Площ: 4716 km2 (2% от общата
площ на страната)
Население: 814.689 жители
(на
Гъстота: 173,8 жители/ kм2
второ
място
в
Румъния
след
Букурещ)
Степен на урбанизация: 50,5%

2 общини Плоещ и Къмпина
12 града Azuga, Baicoi, Boldesti-Scaieni, Breaza, Busteni, Comarnic, Mizil,
Plopeni, Sinaia, Slanic Prahova, Urlati, Valenii de Munte
90 села

БВП в Прахова за последните 3 години

Години
2010
2011
2012

БВП
Прахова
(млрд.Евро)
4,55
5,03
5,55

БВП/глава
от
населението
(Евро)
5600
6198
7548

Интересни факти от историята на окръг Прахова
Прахова е ядрото на румънската петролна индустрия, като Плоещ е водещият град във всички дейности,
свързани с петрол в Румъния и е един от най-важните технологични и нефтохимични изследователски и
образователни центрове в света.
Университетът за Нефт и газ, който е уникален със своя профил в Югоизточна Европа, развива своята
дейност в Плоещ от 1967 година.
Окръг Прахова има 4 нефтени рафинерии, 3 от които са в Плоещ.
Първата голяма петролна рафинерия в света е рафинерията в Плоещ (рафинерия Mehedintianu), която е
заработила през 1856-1857 година с инвестиции от САЩ. (Друга голяма рафинерия, която може да се
счита сред първите света е рафинерията Oljeön от Швеция, 1875 година).
Румъния е първата страна в света с производство на суров петрол от 275 тона през 1857 година (по данни
от Британската нефтена енциклопедия от 1938 година)
Букурещ е първия град в света с осветление на газ; горивото е осигурено от петролни кладенци от
Прахова.
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Икономическа структура на Прахова по отрасли
В Прахова има 22 227 фирми регистрирани в Търговския регистър, които са активни в следните сектори

Промишленост
Прахова е предимно индустриален окръг като тук са съсредоточени 41% от оборота на индустрията на
регион Южна Мунтения; 6% от общия оборот от индустрията в Румъния и 7% от общия експорт на
Румъния.
Процентът на индустриалния оборот в окръга е 46%.
Основните отрасли в Прахова са: добивна промишленост, преработка на нефт и въглища 45,2%;
хранително-вкусова промишленост и тютюнева 11,9%; машиностроене 9,4%; производство,
разпределение и дистрибуция на топло-, електроенергия и природен газ и вода 7,7%; металургия 7,1%.
Търговия
Секторът на търговията се е развил значително през последните години. Всички основни вериги от
супермарети и хипермаркети, присъстващи в Румъния,
са представени в окръга: BAUMAX; BILLA;
BRICOSTORE; CARREFOUR; CORA; KAUFLAND; LIDL; MEGAIMAGE; METRO; OBI; PENNY MARKET; PRAKTIKER;
PROFI; REAL; SELGROS; WINMARKT.
Услуги
От услугите най-широко застъпени са транспорта и складовите услуги – 50%; посредничество при сделки
с недвижими имоти – 30%; хотели и ресторанти - 8%; социални услуги – 3%; финансови услуги – 3%;
комуникации – 2%; изследователска дейност – 1%; здравни услуги – 1%; други – 2%.
Туризъм
Прахова е добре позната и привлекателна туристическа дестинация в Румъния. Приятният климат и
подходящият релеф предоставят необходимите условия за това. В окръга има 378 бази за настаняване, от
които 68 хотела, 141 хостели и 61 туристически вили. Местата за настаняване са 11061, като 5667 са в
хотели, 2605 в хостели и 1100 в туристически вили. (по данни на Министерството на регионалното
развитие и туризма на Румъния от май 2012 година)
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В Прахова се развиват планинският и зимен туризъм, ловен туризъм, винен туризъм, селски туризъм;
културен и исторически туризъм; здравен и спа туризъм.
Финансови услуги
В Прахова присъстват всички румънски и чужди банки активни на румънския пазар – от Австрия,
Франция, Холандия, Италия, Германия, Великобритания, САЩ, Турция, Гърция, Кипър, Португалия,
Израел, Унгария. В окръга има 28 банки, 182 клона и агенции.
Силно развита е транспортната инфраструктура с 348 kм железопътна мрежа и 2198 kм пътища.
Селско стопанство
Окръг Прахова има 272 499 ха селскостопански земи. Има 344 компании с държавен и частен капитал,
които са активни в тази сфера. Основните продукти, които се произвеждат са: висококачествено червено
вино, месо и месни продукти, млечни продукти, зърнени култури, зеленчуци и плодове.
Индустриални паркове в Прахова
В окръга има 5 индустриални парка, публична собственост. Четири от тях са управлявани от градския
съвет на Прахова: Индустриален прак Плоещ с 4 терена – Плоещ, Урлащ, Мизил и Чорани; Индустриален
парк Плопени, Индустриален парк Брази, Индустриален Парк Барканещ. Администратор на петия
индустриален парк – Индустриален парк Прахова, е местният съвет на Валении де Мунте.
Има и 4 частни индустриални парка: Dibo, Allianso Business Park, WDP и Primus.

Компании с чужд капитал

OTHERS
25,61%

ITALY
22,82%

HOLLAND
3,50%

TURKEY
8,85%

SPAIN
4,53%
GREECE
3,55%
U.K.
CYPRUS
U.S.A.
4,57%
MOLDOVA FRANCE 5,26%
3,93%
4,87%
3,46%

GERMANY
9,10%

Български инвестиции в Прахова
В окръга развиват дейност 30 български компании. Инвестициите от България са 1,28% от чуждите
инвестиции в Прахова като това е 17-то място според броя на компаниите с чужд капитал. Основните
български инвеститори са в окръга на търговията на едро със захарни и шоколадови изделия;
производство на рафинирани петролни продукти; строителство; електрически инсталации, хазартни
игри; неспециализираната търговия на едро; подбор на персонал.
Продукти за износ от окръг Прахова
Експортът на Прахова се състои предимно от оборудване за петролната промишленост, индустриално
оборудване, химически и нефтохимически продукти, лагери, индустриални кабели, автомобилни
аксесоари, строителни материали, дървесина, мебели, минерални продукти, облекла и текстил, вино,
хранителни продукти, напитки, тютюневи изделия.
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ОФЕРТИ
Оферти от български фирми
Българска фирма предлага оборудване от неръждаема стомана за хранително-вкусовата и
фармацевтичната индустрия
Фирма Гарант Експертиза предлага оборудване от неръждаема стомана за хранително-вкусовата и
фармацевтичната индустрия:
Двустепенни хомогенизатори с различна производителност
Пластинчати пастьоризатори с различен капацитет
Помпи – самозасмукващи, центробежни и винтови
Компактни електро парогенератори
За контакти и допълнителна информация:
Фирма Гарант Експертиза
Телефон: +359 878 732234; +40 756 673 266; +40 215 697 868; +40 761 954 463
E-mail: expertsn@abv.bg, jijito@abv.bg

Българска фирма предлага различни видове сирена
Фирма Гарант Експертиза предлага различни сирена в пластмасови опаковки с нето маса около 7-8 кг.
За контакти и допълнителна информация:
Фирма Гарант Експертиза
Телефон: +359 878 732234; +40 756 673 266; +40 215 697 868; +40 761 954 463
E-mail: expertsn@abv.bg, jijito@abv.bg

Българска фирма-производител предлага широка гама стоманенобетонни и метални изделия
СМК ООД – Пловдив произвежда и предлага стоманобетонови изделия – гаражи, оградни пана,
фундаменти, шахти, канални корита, колони, греди, преградни стени, стоманобетонови елементи по
индивидуална поръчка. Фирмата е специализирана и в производството на железарски изделия и метали –
оградни пана, парапети на стълбища и тераси, решетки, врати (плъзгащи и отваряеми), различни
арматурни мрежи и заготовки, метални конструкции. Продуктите на фирмата са сертифицирани
чрез Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на международния стандарт БДС
EN ISO 9001:2008.
За контакти и допълнителна информация:
Фирма СМК ООД
Адрес: гр.Пловдив, бул. Цариградско шосе 53, в двора на бившия Домостроителен комбинат
Телефон: +359 32 626 170 ; +359 887 596 494
E-mail: cmk_ood@abv.bg
Website: www.cmk.wordpress.bg

Българска фирма предлага качествени латексови ръкавици и ЛПС на отлични цени
АЛД – Импорт ЕООД е бързоразвиваща се българска компания, специализирана в директния внос и
търговията на едро с медицински консумативи за еднократна употреба и лични предпазни средства.
Фирмата е изградила отлична репутация базирана на висококачествени продукти, индивидуален подход
към нуждите на клиентите, надеждност и професионализъм.
Сред най-успешно продаваните продукти са:
- нестерилни ръкавици Seasoul – латексови и винилови;
- репелентни гривни против комари MOSkiddo;
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- диагностични тестове за бременност и за овулация Lady test;
- електронни термометри за тяло;
- санитарни маски, бонета, ръкавели и др. ЛПС.
Фирмата предлага отличен баланс между качество и цена на широка продуктова гама от акредитирани
фирми-производители
За контакти и допълнителна информация:
Фирма АЛД – Импорт ЕООД
Адрес: гр.Пловдив, бул.Александър Стамболийски № 35
Телефон: +359 032 941 602; +359 32 966 871; +359 889 118 722; +359 887 646 705
Факс: +359 032 941 602; +359 32 966 871
E-mail: aldimport@abv.bg
Website: www.aldi-bg.com

Оферти от румънски фирми

Покана за партньорство с търговци и дистрибутори на специализирани химически продукти с
индустриално предназначения от България
ЛамбдаМат – Букурещ е румънска компания специализирана в производството на синтетични добавки и
химични продукти за строителството, металообработването и тежката индустрия, нефтени сондажи и
експлоатация, енергетиката и селското стопанство. Фирмата търси български дистрибутори на
специализирани химически продукти за строителната индустрия и строителството, както и за
машиностроителна и металообработваща индустрия с цел установяване на търговски партньорства.
За контакти и допълнителна информация:
Фирма LAMBDA MAT SRL
гр. Букурещ
Лице за контакт: Кристиан Копилау, управляващ съдружник
Телефон: +40 740 554404, +40 733 595730
E-mail: cristian.copilau@gmail.com

Румънска фирма предлага широк асортимент пластмасови и метални изделия за бита
Фирма Euro Pro Eval SRL предлага ключодържатели, магнити за хладилник, лъжици за сладолед, фризби,
гумени патрони, пластмасови ъгли за уплътняване на прозорци, медни и алуминиеви фитинги, части за
газови печки, уплътнители за автомобили, уплътнители с големи размери (с диаметър до 1500мм),
инструменти за клапи и тръби, оптимизатори за разхода на гориво, пластмасови продукти по
спецификация на клиента.
За контакти и допълнителна информация:
Фирма EURO PRO EVAL SRL
гр. Орадя
Адрес: ул. Сфънтул Апостол Андрей № 121, блок PB 22, етаж 4, ап. 18
Телефон: +36 30 9153252
Е-mail: info@europroeval.eu
Website: www.europroeval.eu

Румънска фирма оторизиран представител и ексклузивен вносител на кафе с марката
“FITNESS – Coffee” за Румъния и Молдова търси търговски партньор от България
Румънска фирма CORTEX LTD, която е оторизиран представител и ексклузивен вносител на кафе с
марката “FITNESS – Coffee” за Румъния и Молдова търси търговски партньор от България за предоставяне
на изключителното право за териториална (национална) дистрибуция на продуктите под тази търговска
марка.
”FITNESS-COFFEE” е единственото 100 % натурално кафе в света (Arabica -80% и Robusta),
смесено с билки и натурални подправки. Кафето е терапевтично и има международно признание. Продава
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асортимента:
- “Fitness – Antioxidant – Coffee” – за активни хора, които спортуват и желаят да отслабнат по естествен и
здравословен начин;
- “Fitness B – Fine Coffee” – единственото в света кафе предназначено за диабетици;
- “Fitness – Sensual – Coffee” –кафе – афродизиак,което може да се препоръча и на хора, които желаят да
отслабнат по естествен и здравословен начин, както и тези с проблеми, дължащи се на нестабилно кръвно
налягане;
- “Fitness – Barley(Orzo)” – смес от органичен пържен ечемик, природни билки и подправки, разработена
специално за хора с непоносимост към кофеин.
За получаване на изключително дистрибуторско право, партньорът трябва да внася и продава минимум
1600 пакета кафе от 4-те асортимента, което представлява минимум 1 палет. Стойността на един внос е
5500 евро.
За контакти и допълнителна информация:
Фирма CORTEX SRL
гр. Констанца
Адрес: ул. Аурел Влайку № 6
Лице за контакт: Леонард Раду, съдружник и изпълнителен директор
Телефон: + 40 241 513 534, +40 722 258 261
Факс: + 40 241 51.93.80
Е-mail: fitnesscoffee_ro@yahoo.com
Website: www.fitnesscoffee.ro
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