БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ДИРЕКЦИЯ “БИЗНЕС УСЛУГИ“
ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕЗ 2010г.

ОТДЕЛ “КОНСУЛТАЦИИ”
Приоритети за дейността през 2010г.:
-

-

запазване постигнатото добро ниво на изпъленение на предлаганите
консултантски и преводачески услуги;
актуализиране, развитие и разширяване на консултантската дейност;
активно сътрудничество с регионалните и браншови структури за
подпомагане преодоляването на специфични проблеми на техните
членове;
развитие на консултантските услуги като посредник между бизнеса и
изискванията на пазара и повишаване конкурентноспособността на
българските предприемачи.

Видове предлагани услуги:
Консултации по извършване на стопанска дейност









Възможности за извършване на стопанска дейност на територията на
РБългария. Подготовка на документи, регистрация на дружества;
Предоставяне на бизнес информация и изготвяне на икономически
профил за чуждестранни фирми;
Консултации относно стандартизация и системи за управление на
качеството;
Консултации в областта на планиране, развитие и управление на
персонала;
Обслужване на фирмите при осъществяване на търговска дейност;
Информация за патенти, търговски марки и защита на интелектуалната
собственост;
Консултации по приложението и изискванията на търговски и
митнически режим;
Оценка на активи и цели предприятия

Консултации по правни въпроси



Консултации по правни въпроси. Изготвяне на търговски и специфични
договори;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договорни отношения;

Консултации по проекти за финансиране




Отделът оказва съдействие при изготвяне на проектни предложения за
финансиране. Разработване на бизнес-планове и проекти;
Подготовка на тръжни и конкурсни документи;
Предоставяне на информация и консултации по финансови и
застрахователни въпроси, франчайзинга и рисковия капитал;

Консултации по маркетингови проучвания





Маркетингови проучвания на вътрешния и международен пазар;
Анализ на състоянието и проблемите на отделен сектор, отрасъл или
регион;
Съдействие при изготвяне на финансови анализи и стратегии за
развитие;
Информация за състоянието на стокови пазари и цени;

Консултации по данъчни въпроси



Консултира по въпросите на данъчното, счетоводното и осигурителното
законодателство;
Оказва помощ и защита на правото на данъкоплатците по издадени от
данъчната администрация ревизионни актове.

Попълване/изготвяне на търговски документи – сертификати, фактури, АТА
карнети и др.
Преводачески услуги




Превод от български език на чужд език и обратно на фирмени и частни
документи на физически и юридически лица;
Заверка на документи пред държавни и обществени ведомства и
институции;
Заверка на документи в Консулските отдели при чуждестранни мисии в
страната.

ОТДЕЛ “ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ”
Приоритети за дейността през 2010г.:
-

-

представяне и организиране на специализираните изложения като
възможност за развитие на бизнес отношения и контакти;
организиране на съпътстващи мероприятия по време на изложенията,
насочени към предоставяне на актуална информация в съответните
области;
провеждане
на
семинари-обучения
по
тематиките
на
специализираните изложения.

ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2010г.










СЕКЮРИТИ 2010 – Международна специализирана изложба и
семинари за охрана, сигурност, безопастност;
МЕБЕЛ 2010 ПРОЛЕТ – Международна мебелна изложба;
СОФИЯ SIMExpo – Международно парично изложение;
МЕБЕЛ 2010 ЕСЕН – Международна мебелна изложба;
ИНТЕРТЕКСТИЛ 2010 ЕСЕН – Международна специализирана
изложба за текстил, мода, аксесоари;
Национално
търговско
изложение
“ПРОИЗВЕДЕНО
В
БЪЛГАРИЯ”;
КОЛЕДЕН НОВОГОДИШЕН БАЗАР 2010;
“КАЛЕНДАР на ПАНАИРИТЕ и ИЗЛОЖБИТЕ в БЪЛГАРИЯ „
2010” – книжно издание на БТПП;
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР В ПЛОВДИВ – организиране участието
на български и чуждестранни фирми, колективни и официални участия.

