ПОКАНА
за участие в
БИЗНЕС СРЕЩИ
МЕЖДУ ФИРМИ – ПРИЗВОДИТЕЛИ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ
ОТ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
22-23 април 2010, гр.Килкис
Целта на бизнес посещението е да бъдат създадени контакти между фирми – производители
на екологична електроенергия и фирми – производители на съоръжения за водноелектрически
и фотоволтаични централи от България и Гърция.

ПРОГРАМА
Първи ден, 22 април 2010
10.00-10.30 Натаняване в хотел „Евридики”, гр.Килкис
11:00

Работна среща във фирма ExelSolar в град Килкис

11:00-12:00

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентация на българските фирми
 Фирмена дейност, инфраструктура, производствен капацитет,
състояние на фотоволтаичния пазар в България, технологично
състояние;
 Възможности за финансиране на сектора в България от
национални, регионални и Европейски фондове;
Презентация на фирма ExelSolar
ДИСКУСИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
 Търговско сътрудничество
 Възможности за съвместни инвестиции

12:00-13:00

Посещение в фабрика за производство на фотоволтаични
модули, собственост на фирма ExelSolar

13:30 –
15:00

Посещение на фотоволтаични паркове в района на Килкис,
собственост на фирма Sunergies
Място: Мегали Стерна
Мощности: 1MW, 200 KW, 100KW

15:30

Работен обяд – ресторант Фернадос

20:00

Вечеря в бузуки-ресторант „Платонос”

Втори ден, 23 април 2010
Закуска
9:00-10.30
11:00-12.00
12:30-13:00

Посещение на ВЕЦ около езерото Керкини, собственост на
фирма „ХОРИЗОН С.А.”
Посещение на ВЕЦ в региона на Серес, собственост на фирма
„ХОРИЗОН С.А.”

13:30-14:30

Обяд

14:30–15:30

Посещение на ВЕЦ в региона на Кулата /Агистро/, собственост на
фирма „ХОРИЗОН С.А.”

Таксата за участие на членове на Сдружение СПЕЕ - БГ е 295.00 лв. на човек при настаняване в
единична стая и 280 лв. на човек при настаняване в двойна стая.
Таксата за участие на всички други фирми, които не са членове на СПЕЕ- БГ е 325.00 лв. на човек
при настаняване в единична стая и 310 лв. на човек при настаняване в двойна стая.
Цената е пакетна и включва: нощувка на 22 април 2010, обяд и вечеря на 22 април 2010, закуска
и обяд на 23 април 2010, превод от български на английски.
Таксата за участие преведете на следната банкова сметка:
Банка: Общинска Банка АД
IBAN: BG 76 SOMB 91301040731001
BIC: SOMBBGSF
Съюз на производителите на екологична енергия-БГ

За записване и повече информация:
Съюз на производителите на екологична енергия-БГ
2700 Благоевград, ул. Тодор Александров №23, ет.6, офис 61
Tел./факс: +359(0)73 56 00 75
моб.тел: +359(0)894678854
e-mail: eco_energy07@abv.bg
www.eco-energy-bg.eu
лице за контакт: Марияна Ненкова

Бизнес Информационен и Консултантски Център /БИКЦ/ - Сандански
Европейски Информационен и Иновационен Център – Сандански към Enterprise Europe Network
2800 Сандански, ул.”Скопие” №5
тел: 0746 30549; факс: 0746 32403;
e-mail: Sandanski@barda.info
www.bicc-sandanski.org
лице за контакт: Ани Симеонова

