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ИАНМСП 

 
Министерство на Икономиката и Енергетиката, Българска Търговско-Промишлена Палата, ИА за Насърчаване на Малки и 
Средни Предприятия, Българска Агенция за Инвестиции, Държавна Агенция по Туризъм и Българска Организация за 
Конгресен Туризъм имат удоволствието да Ви поканят за участие в първото по рода си национално изложение 
 

ДНИ НА БЪЛГАРИЯ  В  КУВЕЙТ 
ТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

 
1- 5 декември, 2006г. 

Изложбен и конферентен център Al-Hashemi  
Кувейт сити, Кувейт 

 
Провеждането на изложението ще се осъществи от правителствена и търговска делегация по инициатива на Посолството и Търговско-
икономическата служба на Република България в Кувейт. Тематично, изложението ще бъде разделено на три части: “Открийте 
България”, “Инвестирайте в България” и  “Произведено в България”. Уверени сме, че това е отлична възможност за Вас да представите 
Вашата организация, както и Ваши проекти като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество между България и 
Кувейт. 
 
По време на Изложението участниците ще имат възможност за директен контакт с кувейтски компании и представители на официалните 
власти, заинтересовани от установяване на икономически отношения с български фирми.  
 
Възможности за участие:  
• Наем на щанд  

Стандартният размер на щанда е 6кв.м. Цената покрива целия период на изложението. Фирменият щанд включва: конструкция, 
маса, стол, осветление, наименование на фирмата, информация за компанията в Каталога на изложението (фирмено лого, кратко 
описание на дейността и информация за контакт).  

• Транспорт и настаняване 
В цената са включени: двупосочен самолетен билет, летищни такси, настаняване в 5* хотел, трансфер летище - хотел – летище, 
издаване на виза, местни такси 15%, медицинска застраховка, участие в каталога на изложението, културно- туристическа програма. 

• Организиране на двустранни бизнес срещи  
Специално в услуга на компаниите, които желаят да имат двустранни срещи с Кувейт, разработихме подробен въпросник, който 
дава възможност за предварително детайлизиране темата и предмета на срещата. При интерес от Ваша страна, моля попълнете 
приложения формуляр на английски език. 

• Разпространение на фирмени каталози  
В случай, че нямате възможност да участвате лично в изложението ние можем да разпространим Ваши фирмени каталози сред 
посетителите на изложението вместо Вас. Единственото ограничение е теглото на изпратените каталози да не надвишава 10кг. В 
допълнение ние безплатно ще включим данните на Вашата компания в каталога на изложението.  

• Фирмена реклама в каталога на изложението 
Организаторите на Изложението ще подготвят луксозен каталог на изложителите, който ще бъде разпространяван, както по време на 
изложението, така и от Търговската служба на България в Кувейт. Фирмите, които биха искали да рекламират допълнително ще 
имат възможност да публикуват своя фирмена реклама на гърба на каталога, вътрешните корици или на всяка лява страница от 
каталога.   

За всички участници по време на Изложението ще бъдат организирани коктейл, официална вечеря, разходка с кораб, посещение на 
Голямата Джамия.  
 
След приключване на изложението в Кувейт, делегацията ще посети Оман, Катар и Дубай. При желание от ваша страна да 
вземете участие в посещението на изброените страни, моля отбележете в заявката договор, за да Ви изпратим допълнителните 
условия. 
 
При  желание за участие, моля попълнете приложената Заявка-договор и я изпратете на посочените адреси. Поради ограничения брой на 
местата, заявки за участие ще се приемат до изчерпване на бройката, но не по-късно от 9 ноември 2006 г. (да бъде внесена сумата за 
участие). 
 

 

БТПП: 
София 1058  
ул. Искър, 9  
тел.: (02) 811 74 94, 987 25 38  
факс: (02) 987 32 09  
E-mail: bcentre@bcci.bg  
г-жа Любов Стоева 

 

Организационен офис, СТИВ-Кувейт 
София 1414, НДК, Админ. сграда, ет. 14, 

тел: 02/952 0690; 952 6267, 
факс: 02/ 952 3310 

За информация в Кувейт:тел. 00965  647 1597 
e-mail: office@ecbg-kuwait.com 

www.ecbg-kuwait.com 
    
 


