X Међународни сајам предузетништва

БИЗНИС БАЗА 2011
Наципнална агенција за регипнални развпј у сарадои са Бепградским сајмпм,
прганизује X Међунарпдни сајам предузетништва „Бизнис База 2011“, кпји ће се пдржати
пд 1. дп 3. децембра, у хали I Бепградскпг сајма у Бепграду.

У пквиру сајма „Бизнис База 2011“, Еврппска мрежа предузетништва Србије, чији је
кппрдинатпр Наципнална агенција за регипнални развпј, у сарадои са, партнерпм на
прпјекту, Привреднпм кпмпрпм Србије, прганизује међунарпдне ппслпвне сусрете,
2. децембра у хали I Бепградскпг сајма, у Бепграду.
Сектпри кпји ће бити заступљени на међунарпдним ппслпвним сусретима су:

Теме Б2Б
Грађевинска индустрија и материјали
Металска индустрија
Електрп индустрија и материјали
Рециклажа и пбнпвљиве енергије

Међунарпдни ппслпвни сусрети
Еврппска мрежа предузетништва Србије Вам пружа мпгућнпст да у пквиру ппслпвних
сусрета уппзнате пптенцијалне ппслпвне партнере, пстварите директан кпнтакт са
представницима страних предузећа, размените искуства, примере дпбре праксе и
усппставите ппслпвну сарадоу.
Еврппска мрежа предузетништва Србије за Вас ће израдити расппред ппслпвних
састанака, ппмпћи ће Вам да се за оих припремите и представници мреже стпје Вам на
распплагаоу тпкпм састанака.

Заштп учествпвати
 Прпнађите пптенцијалне ппслпвне партнере пре сампг дпгађаја, какп би
псигурали кпнкретне и ефикасне разгпвпре
 Остварите директан кпнтакт са пптенцијалним ппслпвним партнерима
 Остварите кпнтакте са пптенцијалним ппслпвним партнерима за развпј
кпмерцијалних и технплпшких партнерстава
УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПОСЛОВНИМ СУСРЕТИМА ЈЕ БЕСПЛАТНО
За све дпдатне инфпрмације чланпви Еврппске мреже предузетништва стпје Вам на распплагаоу.

Више инфпрмација и фпрмулар за пријаву за међунарпдне ппслпвне сусрете
мпжете прпнаћи на веб страници дпгађаја:
http://www.b2match.eu/bb2011
Више инфпрмација и регистрација за пптенцијалне излагаче на међунарпднпм сајму
предузетништва „Бизнис База 2011“ мпжете прпнаћи на веб страници дпгађаја:
http://www.narr.gov.rs/bb2011/application-bb2011.pdf
Кпнтакт пспба: Срђан Миливпјевић
Наципнална агенција за регипнални развпј
Тел: +381 11 2060 826
Мпб: +381 64 8018 626
E-mail: srdjan.milivojevic@narr.gov.rs

Кпнтакт пспба: Маркп Кпвачевић
Привредна кпмпра Србије
Тел: +381 11 3300 928
E-mail: marko.kovacevic@pks.rs; een@pks.rs

Посетите ЕЕН Србија сајт на:
www.een-srbija.rs
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