Форум на австрийски фирми
Austria Showcase „Техника за горското стопанство и дървопреработването” 13.10.10,
София
Уважаеми дами и господа,
48 % от територията на Австрия е покрита с горски масиви. Благодарение на този факт
многобройни австрийски фирми разполагат със столетен опит в стопанисването на гори и в
дървообработването.
По този повод заедно с асоциациите "proHolz Steiermark" и "Holzcluster Steiermark"
организираме Форум на австрийски фирми (Austria Showcase) в рамките на програма
"Международна офанзива на Австрийската икономика" на Стопанска камара Австрия и имаме
удоволствието да Ви поканим да участвате в това събитие, което ще се състои на 13.10.2010 г.
в хотел „Holiday Inn”, зала „Витоша” (Бизнес парк София, бул. „Александър Малинов” 111), в
присъствието на български и австрийски официални лица.
Форумът е на тема:
"Техника за горското стопанство и дървопреработването"
Регистрацията за форума ще започне в 8.30 ч., а официално ще бъде открит в 9.00 ч. в зала
"Витоша 1" от посланика на Република Австрия в България Н. Пр. Герхард Райвегер и
заместник-министъра на земеделието и храните на Република България доц. д-р Георги Костов.
От 10.15 ч. в същата зала започват презентации на фирмите участнички, а паралелно с това в
зала "Витоша 2" ще имате възможност да се срещнете с интересуващите Ви австрийски фирми
и да проведете разговори с тях.
Тази среща дава отлични възможности да се запознаете с водещи фирми от Австрия в
областта на предлагането на технологии и изделия за горското стопанство, производство на
изделия от дърво и дървообработващи машини, както и да установите трайни контакти за
бъдеща съвместна дейност, и участие в конкретни проекти с тях.
Приложен изпращаме списък на австрийските фирми с кратко описание на тяхната дейност.
Ще се радваме на Вашето присъствие, както и на това на Ваши колеги, които биха проявили
интерес към австрийскитe фирми.
Участието във форума е безплатно!
За потвърждение на Вашето присъствие, моля попълнете приложения формуляр и изпратете
обратно на факс 02 / 953 24 26, е-mail: sofia@аdvantageaustria.org или по поща на адрес: ул. Цар
Самуил 35, София 1000.
За допълнителна информация моля обръщайте се към г-жа Снежана Атанасова и г-н Здравко
Христов, тел. 02 / 953 15 53.
Форумът се провежда с любезната подкрепа на фирмите Монди Стамболийски ЕАД , ЙАФБългария ЕООД и Ентърпрайз Юръп Нетуърк.
С уважение
Д-р Михаел Ангерер
Търговски съветник при Австрийско посолство

