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ДО                     Изх. 169/ 28.03.2019 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
 

ОТНОСНО: Бизнес срещи с холандски компании, 17 април 2019 г., София 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Холандската федерация на 

предприемачите VNO-NCW и NlinBusiness организират посещение на холандски 

предприемачи в България на 16 – 17 април 2019 г. 
 

БТПП, в сътрудничество с Посолството на Кралство Холандия в София подготвя бизнес 

срещи между холандски и български партньори на 17 април 2019 г. от 10.00 до 14.00 ч. 

в БТПП, ул. „ Искър“ 9, ет. 1, зала А. 

 

Интерес за срещи с български компании и организации са заявили холандски фирми 

/приложен списък/ от следните сектори:  

- модната индустрия, луксозни стоки, медия и развлекателни дейности  

- информационни технологии, кол центрове 

- търговия с хранителни продукти, свежи, замразени, консервирани 

- селско стопанство - храни и хранителни добавки за животни 

- истема за мониторинг на майката и детето при раждане, софтуер за наблюдение 

- производство на телешко месо;  

- производство на пилешко и пуешко месо – прясно и замразено, замразени продукти 

от пилешко месо, замразени пици и др. 
 

При интерес за участие в срещите, моля изпратете попълнена регистрационна карта на 

g.dimitrova@bcci.bg до 10 април 2019 г. 
 

През 2017 г., Нидерландия е на 10 -то място в износа и на 8-мо място във вноса на България. 

Стокообменът възлиза на 1 773.7 млн. евро. За периода 1996 – 2017 г. преките 

чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлизат на 8.1 млрд. евро, с което 

страната се подрежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България. За първата половина на 

2018 г., инвестициите от Холандия в България възлизат на 258.1 млн. евро. 
 

За допълнителна информация: БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и 

международни организации“, БТПП, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494 
 

С уважение, 

 

 

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ 

Председател на УС на БТПП 
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