РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия

ПОКАНА
ДО
УПРАВИТЕЛЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Бихме искали да Ви информираме, че на 12.12.2017 г. в гр. Русе ще се проведе
обучителен семинар на тема „Онлайн търговията и възможностите пред малките
и средните предприятия за увеличаване на продажбите“.
Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съвместно с „АПИС Европа“ АД и „Ди Ейч
Ел Експрес България“ ЕООД, Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ и
Русенски университет „Ангел Кънчев”.
По време на семинара ще бъдат дискутирани теми, засягащи силата на
електронната търговия, като още едно средство за повишаване възможностите на
малките и средните предприятия за реализация на стоки и услуги, както на
вътрешния, така и на международните пазари. Лекторите Петя Василева –Мениджър
продажби в „Ди Ейч Ел Експрес България“ и Даниела Каменова – представител на
„АПИС Европа“ АД ще запознаят присъстващите с особеностите, детайлите и
различните аспекти на онлайн търговията. Участниците ще имат възможност да
задават своите въпроси, както по отношение на продажбите през интернет и етапите
от износа на една пратка, така и за нормативните изисквания. Гл. ас. д-р Свилен
Кунев - преподавател във Факултет „Бизнес и мениджмънт” и координатор към Център
по предприемачество и Дунавски трансферен център на Русенски университет „Ангел
Кънчев”, ще представи взаимодействието „УНИВЕРСИТЕТ – БИЗНЕС” като фактор за
подобряване на регионалната конкурентоспособност. Кирил Петрунов, Директор
дирекция „Застраховане и бизнес развие“ в БАЕЗ ЕАД и Павел Бороджийски
Ръководител отдел „Връзки с клиенти“ в БАЕЗ ЕАД ще представят възможностите за
застраховане на плащания при износ и сделки на територията на Република България
и финансиране на бизнеса.
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Във връзка с гореизложеното имаме удоволствието да Ви поканим на семинара,
който ще се проведе от 10:00 часа на 12.12.2017г. в Русенски университет „Ангел
Кънчев”, ул. Студентска 8, корпус 2, зала 2Г.204
Участието на всички представители на МСП е безплатно.
За

заявяване

на

участие,

моля

изпратете

попълнена

приложената

регистрационна форма на е-mail: varna@sme.government.bg или се регистрирайте
онлайн
Допълнителна информация за събитието може да получите на телефон
0882949721 от Николай Петканов, рег. представител ИАНМСП Варна.
Приложение:
Предварителна програма
Регистрационна форма
С уважение,
Николай Петканов
рег. представител ИАНМСП
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