СЪЮЗЪТ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА

Предоставяме ви възможност да посетите единствената по рода си конференция и
изложение за птицевъдство, които събират на едно място най-добрите в птицевъдната
индустрия с най-новите технологии, иновации и образование.
За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас на адреса на Съюза:
1303 София, бул. Христо Ботев 80, телефони за контакт: GSM 0882469226;
02/931 09 58, e-mail: galusmb.bia@gmail.com
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

На конференцията участие ще вземат международно признати водещи български и
чуждестранни експерти, които ще представят информация за новостите в
технологиите за отглеждане, профилактиката, храненето, лечението на птици и
производството и преработката на птичи продукти.
ИЗЛОЖБА

По време на конференцията ще се проведе търговско изложение на чуждестранни и
наши производители на оборудване за птицевъдството, на ваксини и медикаменти,
фуражни компоненти и други.
Крайният срок за изпращане на заявките за участие е 15.09.2022 г.
Цена на изложбена площ 1600 лв./8 кв.м.
ТАКСИ

Таксите за участие в конференцията са:
- за членове на СПБ 200 лв.;
- за нечленуващи в СПБ – 250 лв.
В тези цени са включени правоучастие, 1 обяд, 2 вечерни коктейла и 2 кафе паузи.
Такса за презентация на фирма или нейни продукти за 10 минути – 150 лв.
ЦЕНА НА НОЩУВКИТЕ:

- за единична стая стандарт – 98лв.; за единична стая делукс –
- за двойна стая стандарт – 118 лв. ; за двойна стая делукс –

128 лв.
148 лв.

Нощувките се заплащат при регистрацията в хотела. Цената включва закуска на
блок-маса, паркинг, интернет достъп и 9% ДДС.
Таксите за правоучастие, за изложбена площ и за представяне на фирми се внасят по
банков път до 15.09.2022 г.
Банкова сметка на СПБ: Райфайзен Банк, София 1303, бул. „Тодор Александров“132
IBAN:BG69RZBB91551067251127; BIC: RZBBBGSF
РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗАПОЧВА НА 12.10.2022 Г.
ОТ 10,00 ЧАСА ВЪВ ФОАЙЕТО НА ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ, ГР. ПЛОВДИВ

Ивайло Гълъбов, председател на УС на СПБ

