“Go Global!” е форум за български компании, търсещи развитие на
международния пазар. Това събитие е за вас, ако вече изнасяте и
искате да развиете бизнеса си на по-високо ниво, или ако тепърва
планирате да търгувате в чужбина.
Основавайки се на опита си в подкрепата на български компании да
стъпят на британския пазар, Британско-българската бизнес асоциация
вече

става

ГЛОБАЛНА!,

тъй

като

новото

име

на

успеха

е

мултинационален и без ограничения. Целта на събитието е да
предостави

практически

съвети

на

местни

фирми

от

всякакви

индустрии и размери за това как да създават и оптимизират търговски
възможности в чужбина.
Форумът ще представи някои от най-успешните примери на български
компании, които ще говорят за предизвикателствата, пред които са
били изправени, за рисковете, които са поели, и за вратите, които са
отворили, за да се присъединят към гигантите на световната сцена.
Експерти от България, международни консултанти и бизнес лидери ще
споделят своите съвети и опит. Ръководители с поглед за бъдещето
ще предоставят насоки, които да отговарят на страхотни идеи, с
надеждни съветници за създаване или увеличаване на експортното ви
портфолио. Интерактивните семинари ще ви помогнат да решите как
да изберете правилните пазари, как да комуникирате ефективно, как
да изберете най-добрия канал за разпространение.

Програма:
8:30 - 9:00 -

Регистрация и кафе

9:00 - 9:30 -

Приветствия

Емил Караниколов, Mинистър на икономиката на Република България
Ан-Мари Мартин, Директор на глобалната мрежа на Съвета на
Британските търговски камари
Омуртаг

Петков,

Председател

на

Британско-българска

бизнес

асоциация
Бойко Таков, Изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на
малките и средни предприятия
9:30 - 10:10 -

За лидери предприемачи: Създаване на основите

за търсене на възможности на глобалния пазар
Проф. Димо Димов, Професор по иновации и предприемачество в
Университета в Бат
10:10 - 10:25 - Секторите с най-голям потенциал за износ към
Великобритания
Таня Койчева, Ръководител служба по търговско-икономическите
въпроси в посолството на България във Великобитания
10:30 - 11:10 - Дискусионен панел
С участието на успешни български износители от сектора на услугите
Поканени компании: Discordia, Credissimo, ICB, Athlon, AFEX
11:10 - 11:30 - Кафе пауза
11:30 - 12:10 - Дискусионен панел
С участието на успешни български износители от производствения
сектор
Поканени компании: Tesy, Amrita, Escreo, Ligna Group, BCC
12:10 - 13:30 - Семинари
Данъчни и регулаторни аспекти при осъществяване на търговска
дейност в/със Западна Европа, PwC
Как да комуникираме ефективно на световния пазар, Newtrend
Agency
Моля, регистрирайте се на бутона по-долу до 10 юни. Присъствието
на събитието е на цена 50 лева (без ДДС) специално за членове

на БББА, и 80 лв (без ДДС) за не-членове.
*Официален език на събитието ще бъде български, с превод на
английски език.

Регистрирайте се до 16 юни
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