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НА ВНИМАНИЕТО НА 

    
                   ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА 
 
 
 

В качеството Ви на управител на фирма в България приемете нашата официална 
 
 

П О К А Н А 
 

За присъствие по време на НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА 
ИКОНОМИКА“, който ще се проведе в периода от 20 април до 30 юни 2017 под егидата на 20 
големи общини. Прилагаме Ви списък, на градовете, като имате възможност да си изберете 
удобен за Вас град. До двама представители на Вашата фирма ще имат възможност да получат 
полезна информация за нови форми на финансиране, актуалното около европроектите, 
данъчни облекчения, международни пазари, тенденции в брандинга, маркетинга и рекламата, 
мотивацията, новостите в изискванията на НАП, счетоводството и ТРЗ, човешките ресурси, 
иновациите, предложения за инвестиции, купуване на фирми и други. Форумът се организира 
от сп. Бизнес Клуб, а участие ще вземат експерти от министерства, бизнес организации и 
частния сектор. 
 
Партньор на НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ е 
АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ. 
 

Целта на провеждането на НАЙ-МАЩАБНИЯ НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА 
2017 г. „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ е всеки управител на фирма да получи 
информация, която го интересува и да е в полза за развитие на неговия бизнес.  

 
За всички служители и клиенти на фирмата Ви на площадите от 18:00 до 21:00 ч. 
организираме  богата програма - концерт/спектакъл. 
Водещ – Димитър Туджаров – ШКУМБАТА,  
УЧАСТВАТ: народната певица ПОЛИ ПАСКОВА И АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ". 
Не пропускайте да ги поканите (вижте мястото в приложения график).  
Нека заедно да направим един вълнуващ празник на бизнеса. 
 

Само срещу абонамент за списание „Бизнес Клуб“ получавате всичко описано по-горе. 
Така ще имате възможност всички експерти/лектори да продължат да Ви информират от 
страниците на списанието. 
 
Абонаментът за 12 месеца и право на участие - 100,00 лв. (без ДДС) и включва: 
1. Луксозен сертификат за подпомагане на българския бизнес. 
2. Участие по време на най-мащабния бизнес форум за 2017г. (до двама души), а за всички, 
свързани с фирмата Ви организираме площадни концерти (в избран от Вас град).  
3. Едногодишен абонамент за печатното издание на сп. Бизнес Клуб (12 броя), богато на 
полезна информация: 
 



 

 

• „Европарите“ - актуални европрограми, финансирани директно от Европейския съюз и от 

България. 

• „Експертите съветват“ – нашите експерти дават полезна информация, свързана с мотивацията и 

чисто практични управленски съвети; 

• „Темата на броя“ – разработваме сериозни бизнес фактори, влияещи глобално върху 

икономиката на България 

• „Ало, държавата“ – следим държавната и общински политики в различните икономически 

аспекти, влияещи на бизнес средата; 

• „Бизнес хороскоп“ – астрологична бизнес прогноза от Поли Дочева – ЛАРЕНА. 

 

4. Код за онлайн достъп до интернет платформата на списанието, който може да се използва от всички 

служители на фирмата Ви.  

5. Рекламно представяне на фирмата в сайта на списанието в секция „Бизнес Клуб Каталог" (12 

месеца).  

• Публикуваме презентация на фирмата или нейни продукти в секция „Бизнес Клуб 
Каталог“ (целогодишно). 

• Публикуваме новини от фирмата в сайта на списанието и във Фейсбук страницата ни. 

• Публикуване на ПР и рекламни материали в печатното издание при преференциални 
условия. 
 

Подробности и формата на заявка (абонамент) можете да намерите в сайта на списание 
„Бизнес Клуб“: www.business-club.bg. 

По стратегия сп. „Бизнес Клуб“ ще продължи да предлага на абонатите си допълнителни 
активности, с които да е още по-полезно. 
  

 

С НАЙ-ДОБРИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА БЪДЕЩА УСПЕШНА  СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ! 

   За съдействие при заявка, 
               Симона Василева – тел:  0878 51 51 55 

 

http://www.forum.business-club.bg/

