Покана: Работна среща – представяне на проект “Young Energy Europe”, част от
Европейската инициатива за опазване на климата EUKI.
Изх. № 054 / 09.02.2018

София, 09.02.2018 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е част от
световната мрежа на германските външнотърговски камари и официален представител
на германската икономика в България. От ноември 2017 година ГБИТК е партньор по
проект "Young Energy Europe".
Целта е млади специалисти (до 35 години) от различни фирми и браншове да
бъдат обучени в сферите на енергийна ефективност, управление на ресурсите и
фирмена мобилност. Проектът ще се провежда паралелно в четири държави - България,
Гърция, Чехия и Унгария в продължение на 3 години.
Бихме искали тази работна среща, на която ще представим "Young Energy
Europe" да е с представители на индустрията, малките и средни предприятия, с важни
институции, браншови и научни организации. Предвидени са две срещи в:
✓

гр. СОФИЯ сряда, 28 февруари 2018 г. от 12:30 до 17:00 часа в SENSE Хотел, бул.
Цар Освободител 16, Конферентни зали 1+2 и

✓

гр. ПЛОВДИВ, четвъртък, 8 март 2018 г. от 11:00 до 15:00 часа в Limacon. 400
Център, Пловдив бул. Марица 154, зала 2

Моля отбележете в заявката избрания град и дата за участие. В София имаме
удоволствието да посрещнем госпожа Хансен, ръководител на проекта за Германия,
както и господин фон Шем, координатор и провеждащ обучения по проекта за
Индустриално-търговската камара в Хааген, Германия.
Програмата е еднакво полезна както за младите професионалисти, така и за
предприятията. Използвайки знанията на своите служители, фирмите ще могат да
ограничат енергопотреблението, да станат по-конкурентоспособни, както и да дадат
своя принос в опазването на околната среда.
С цел своевременната подготовка на мероприятието Ви молим да се
регистрирате с приложената заявка за участие до 26.02.18. За повече информация се
обръщайте към г-жа Красимира Димитрова, тел.: 02/ 816 30 31, Е-Mail:
krassimira.dimitrova@ahk.bg.
Ще се радваме на Вашето съдействие за успешното реализиране на проекта и
Ви благодарим!
С уважение,
Цанко Цанков
Директор DEinternational

Красимира Димитрова
Ръководител проект YEE

