
          

 

 

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара Ви кани да участвате в 

международното брокерско събитие „Meet & Match“, което ще се проведе в периода 6-8 март 

2019г., по време на ITB Berlin- най-големият форум за туристически бизнес. 

Туристическата индустрия работи в тясно сътрудничество с множество други сектори като 

сектора на здравеопазването и информационния и комуникационен сектор. 

Международните търговски панаири като ITB Berlin са идеални платформи за обмен на 

информация и опит с потенциални партньори от други страни и/или сектори. Enterprise Europe 

Network Берлин и Мениджмънтът на туристическия клъстер на TMB Tourismus-Marketing 

Brandenburg GmbH искат да засилят този обмен в рамките на двустранните бизнес срещи 

„Meet & Match“на ITB 2019 (зала 12, щанд 101/01). Организаторите са част от широка мрежа с 

международни и регионални контакти и канят всички заинтересовани страни да участват 

безплатно в обмена на сътрудничество. 

 

Целева група 

Международното брокерско събитие е подходящо за всички фирми в сферата на 

туристическия и бизнес туризъм, както и за представители на индустрията, които биха искали 

да разговарят с туристически специалисти. През 2019 г. фокусът отново пада върху здравния 

туризъм и тенденцията на дигитализация. 

Събитието е подходящо за: 

 Всички опериращи в сферата на туризма фирма; 

 Фирми от сектора на здравеопазването и информационните технологии и 

комуникациите, свързани с туризма; 

 

Двустранни бизнес срещи „Meet & Match“ 

Брокерското събитие предлага възможност на фирмите да се срещнат с интересни 

събеседници по предварително договорен график със срещи, да се информират, да се 

обменя опит и да се идентифицират съвместни подходи за проекти. 

С брокерското събитие се насърчават международните мрежи и тематичният обмен. 

 

 



          

С помощта на Българска стопанска камара и Enterprise Europe Network, можете да създадете 

пълен профил за сътрудничество на своята фирма в онлайн платформата за сътрудничество. 

Основните въпроси, които трябва да си зададете, за да изградите атрактивен и пълен фирмен 

профил, са: кой съм аз, какво предлагам, какво / кого търся, какво ме интересува, кога съм на 

търговския панаир? 

Веднага щом Вашият профил бъде публикуван в системата, ще можете да изпращате 

запитвания до избрани от Вас фирми от 1 февруари 2019 г. По същия начин ще получавате 

заявки за срещи от регистрирани участници в брокерското събитие по електронна поща. По 

този начин ще бъде разработен стриктен график на Вашите заявени и приети срещи 

непосредствено преди панаира, като се вземат предвид вашите предпочитания за времето, 

както и вашите конкретни идеи за сътрудничество. Няколко дни преди събитието ще получите 

личния си график със срещи. Можете да го проверявате и онлайн. Графикът включва времето, 

номер на маса и кого ще срещнете. 

Срещите ще се проведат на щанда за брокерски мероприятия в зала 12 (щанд Берлин-

Бранденбург). 

 

Регистрация 

Участието в брокерското събитие „Meet & Match“ е безплатно за Вас. 

Платформата ще бъде до голяма степен двуезична. Ако вече сте създали профил миналата 

година, той може просто да бъде активиран отново. В този случай трябва вече да сте се 

свързали директно чрез имейл за покана. Ако все още не сте създали профил, трябва да се 

регистрирате и да създадете нов такъв, в който да заявите какво предлагате и какъв тип 

сътрудничество търсите 

Своята безплатна регистрация можете да направите на следния линк: 

https://itb2019.b2match.io/  

 

Важни дати 

 Краен срок за регистрация: 28.02.2019г. 

 Заявки за срещи: 01.02 - 04.03.2019г. 

  

Език на провеждане на срещите: английски 

 

 

 

За информация и контакт:  

 

Боряна Младенова 

e-mail: b.mladenova@bia-bg.com  

tel.: +359 932 09 34 

https://itb2019.b2match.io/
mailto:b.mladenova@bia-bg.com

