
                                                                                                    

     
 

 
 

 

Българо Китаи ска Камара за  
Индустриално Развитие  
 

Предоставя възможност за: 
 

 
 

Участие на Български стоки и продукти в  
най- голямото годишно изложение в Азия за храни и напитки – СИАЛ, Шанхай, Китай.  
Участници са големите фирми от retail сектора, хотели/ресторанти/кетъринг(HoReCa), 
хранително вкусова промишленост, импорт/експорт и производители. Изложението се 
провежда вече 17 години. 
 
 
Представяме ви кратка статисика за SIAL CHINA 2016: 
 
 

Близо 2,942 изложители от 67 държави и региона 
61 чуждестранни павилиона и 29 павилиона на 
провинции и общини 
TOP 10 по държави: Южна Корея / САЩ / Франция 
/ Бразилия /Австралия / Испания / Аржентина / 
Полша/ Турция / Малайзия 
 
76,986 посетители и 126,500 изложбена площ  
4 сектора: ХРАНИ, МЕСО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И 
ВИНО 

 
 
На изложението се допускат само професионалисти, търговци и представители на бизнеса. 
Обикновени посетители на се допускат. 
 
От 17 – 19 Май предстои да се проведе СИАЛ за 2017 година. Българо Китайската Камара за 
Индустриално развитие ще организира щанд за всички продукти произведени в България. 
Целта ни е да покажем голямото разнообразие от Български стоки, които са подходящи за 
Китайските потребители и необятния Китайски пазар.  
 
Ако искате вашите стоки да бъдат представени на този грандиозен за Азия 
търговски форум, ако искате да демонстрирате вашите иновативни продукти и да се 
възползвате от възможността да продавате в Азия, екипът на БККИР ви предоставя 
тази възможност. 
 



                                                                                                    

     
 

 
 

Ние ще се погрижим за: подготвяне на мострите за транспортиране от България до 
Шанхай,  митническите формалности при получаване и освобождаване на пратките, ще 
аранжираме мострите ви съгласно вашите изисквания, ще ги представяме на 
посетителите и потенциалните клиенти в съответсвие с предварителните ви инструкции. 
Логистиката се осъществява от екипът на БККИР, офис Шанхай. Представянето на вашите 
продукти в рамките на тридневното изложение ще се осъществява на Английски и 
Китайски език. 
Ще ви информираме в подробен отчет след събитието за проявения интерес, запитвания и 
възможности за сключване на договори. В рамките на 3 дни за най-голямото изложение в 
Азия ще бъдем ваши представители на форума. 
 
 
 

Такса за участие – 3 000 евро за производител без ДДС.  
 
 
Таксата включва: Консултации при подбор на 
мострите и тяхната подготовка за изпращане до 
Шанхай (митнически изисквания, изисквания за 
здравни и ветеринарни сертификати), Логистика: 
приемане на мострите при пристигането им Шанхай, 
съхранение; Ангажименти по изложението: 

аранжиране на мострите на Българския щанд, представяне по време на  тридневното 
събитие, включително и дегустации на щанда, водене на статистика и информационен 
лист за всички професионалисти, проявили интерес и всички проведени  търговски 
разговори. 
 
Таксата не вклюва: разходи за транспорт на мострите от България до Шанхай; таксите за 
обмитяване (пратки до 2, 5 кг. са освободени от мито) 
 
Прилагаме брошурата на Сиал 2017 и Форма за заявкa. 
 
Заявки ще се приемат до 20 Февруари 2017 г.  Предлагаме услуга за транспорт с 
групаж. 
 
 
За повече информация и контакти за заявки: 
Office@bccid.com 
Тел.  + 359 2 832 41 36 
Факс: + 359 2 832 41 52 
София, Бели брези, ул. Хайдушка гора 60, ет. 3, ап. 11 
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