Съюз на птицевъдите в България
ПОКАНА
Най-учтиво ви каним да вземете участие в 40-та международна конференция бизнес
среща с изложба “Птицевъдство 2018” по най-важните проблеми на българското
птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе
ОТ 16 ДО 18 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ХОТЕЛ „ИМПЕРИАЛ” В ПЛОВДИВ.
Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес,
специалисти и научни работници по птицевъдство, да осъществите разнообразни бизнес
срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.
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 0888 524 393 и
02/931 09 58, e-mail: galusmb.bia@gmail.com
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА
Всеки участник в конференцията може да участва с научен доклад или научно
съобщение по проблемите на ефективното производство на продукция от кокошки, пуйки
и водоплаващи птици. Очакваме да присъстват наши и чуждестранни специалисти. След
приключване на конференцията ще бъде издаден специален брой на сп. “Птицевъдство” с
представените материали в оригинален вид, приемливи за конкурс или хабилитиране.
ИЗЛОЖБА
По време на конференцията ще се проведе и изложба на чуждестранни и наши
производители на техника за птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, на
ваксини, фуражни компоненти, лекарства и други.
Крайният срок за изпращане на заявките за участие с научни доклади и научни
съобщения и в изложбата е 28.09.2018 година.
ТАКСИ
Таксите за участие в конференцията са:
за членове на СПБ – 120 лв.; за нечленуващи в СПБ – 150 лв.
Участниците със заявени и представени научни доклади или научни съобщения плащат
само за хотела.
Такса за презентация на фирма или нейни продукти за 10 минути – 120 лв.
Цена на изложбената площ – 120 лв./кв.м.
Цена на нощувките:
за единична стая – 70 лв.; за двойна стая – 88 лв.
за единична стая делукс – 92 лв.; за двойна стая делукс – 112 лв.
Нощувките се заплащат при регистрацията в хотела.
Таксите за правоучастие, за изложбена площ
и за представяне на фирми ще се внасят по банков път или при регистрацията.
Банкова сметка: Райфайзен Банк, София 1000, бул. „Христо Ботев“ 79
IBAN:BG69RZBB91551067251127; BIC: RZBBBGSF
РЕГИСТРАЦИЯТА
НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗАПОЧВА НА 16.10.2018 Г. ОТ 15,00 Ч ВЪВ ФОАЙЕТО
НА ХОТЕЛА.
дсн Димитър Белоречков, председател на СПБ

