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ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА С БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПАКИСТАН 

 В ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - ПЛОВДИВ 

Адрес: ул. Самара, №7, Пловдив, ет. 2 зала Самара;  Дата: 31.10.2019 /четвъртък/,15:00 ч. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Търговско – Промишлена Камара - Пловдив, съвместно с Посолството на Ислямска република Пакистан 

в София и Bridging Trade International Пакистан, организират Бизнес среща „България – Пакистан - 

възможности за сътрудничество в търговията и туризма“, която ще се проведе на 31 октомври 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 15 до 17,30 ч. в сградата на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив на 

ул. Самара №7.  

Целта на срещата е да предостави информация относно възможностите за търговия и туризъм 

между България и Пакистан. Събитието предвижда кратки презентации с икономически данни и 

двустранни срещи с представители на фирми от Пакистан от секторите:  

- недвижими имоти, инвестиции,  

- туризъм,  

- текстилна промишленост,  

- кожени изделия,  

- спортна екипировка,  

- автомобилни части, електрически мотопеди,  

- хранително-вкусова промишленост, 

- обща търговия. 

 

Пакистан е бързо развиваща се държава с основен аграрно-индустриален профил. В страната се 

отглеждат пшеница, ориз, захарна тръстика, тютюн, картофи, цитруси, фъстъци и др. Пакистан е сред 

водещите производители на памук в света и има много добре развита текстилна индустрия. Основните 

промишлени отрасли са: добив на нефт, природен газ и хром, нефтопреработване, металургия, 

машиностроене, хранително-вкусова и текстилна промишленост. Пакистан е и огромен пазар със 

своите над 211 млн души население. 

Желаещите да вземат участие в събитието следва да заявят своя интерес в срок до12 часа на 31 

октомври 2019 /четвъртък/ като попълнят он-лайн регистрационна форма или изпратят 

директно потвърждение на е-мейл адрес: office@pcci.bg  Участието в събитието е безплатно. Работен 

език: английски. 
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Приложения: Програма | Списък на бизнес делегацията от Пакистан 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: office@pcci.bg; Тел.: 032 908 989 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: /МОЛЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ ЛИНКА/ 

                                               

С уважение: д.и.н. Добрина Проданова,  

Председател на Търговско- Промишлена Камара - Пловдив 
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