БЪЛГАРИЯ – ИТАЛИЯ: ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДИНАМИЧНА СРЕДА

Фирми-членове на Конфиндустрия България
Фирма

Дейност

Сайт

1

Antares

Производство и внос на столове и офис мебели.

www.antares-bg.net

2

Artifice

Консултантски услуги в сферата на човешките ресурси.
Подбор на персонал.

X

3

BIA 3

Консултантски услуги.

X

4

Bulgaria
Engineering

Консултиране и изпърнение на проекти в следните
сектори: възобновяемите енергийни източници,
хидроенергийното, геотехническото строителство и
енергийната ефективност и др.

www.bulgaria-engineering.com

5

Business
Advanced Team

Комуникация, маркетинг, реклама, бизнес услуги.

http://businessadvance.eu/

6

Diacron

Счетоводство и контрол. Бизнес услуги.

www.diacron.eu

7

Dimotek

Производство на електрически контакти и механична
обработка на метали.

www.dimotek.com

8

E.Miroglio

Текстилно производство.

http://www.emiroglio.com/

9

FAAC

Производство на врати и бариери в сферата на
автоматизацията и контрола на достъпа.

www.faacbulgaria.com

10

Helios Power

Проекти в сферата на възобновяемата енергия.

www.heliospower.bg

11

I&G Brokers

Застрахователни услуги.

www.iandgrokers.com

12 Ital-Tex EOOD

Производство на облекла

http://ital-tex.bg/

13 Kuminiano Fruit

Преработка и консервиране на череши (суровина за
хранителната промишленост).

https://www.kuminianofruit.com/

14

Magoarea

Внедряване на софтуени решения в производството.

www.magoarea.com

15

MBM
Metalwork

Проектирането на инструменталната екипировка:
сечене, огъване, заваряване, нарязване на резба,
лазарно рязане и др.

http://mbmmetalwork.com/

16

Mia 82

Превод и легализация.

https://www.mia82.com

Консултантски услуги в текстилния сектор; маркетинг,
реклама, проеки в областта на недвижимите имоти,
подбор на персонал.

X

17 New Sunny Day

18

PBR
Technology

Проекти в областта на газифицирането.

https://pbrtechnology.com/

19

Protiviti

Одиторски услуги, оценка на риска, финансови услиги,
технологии в областта на риска и сигурността.

https://www.protiviti.com/

20

Rosta Balkani
HR

Aгенция за подбор на персонал

http://www.rostabalkanihr.com/

21

Siad

22

Tascheva &
Partner

Правни, данъчни и счетоводни услуги, превод и
легализация, арбитраж

http://taschevapartner.com/aboutus.html

23

Penkov &
Markov

Фирми, осигуряваща правни услуги и процесуално
представителство на клиенти в България.

www.penkov-markov.eu/

24

Sun Spree

Туристическа агенция, ориентирана към корпоративни
клиенти.

www.sunspreetravelpartner.com

www.siad.com

25

Tiras
Accounting

26 Virtus Advisory

Консултантски услуги, основно в областта на
интернационализацията.

http://it.tiras.bg/

Финансови и застрахователни услуги

http://virtus-advisory.com/

27

Web Motion

Дигитална агенция предоставяща ИТ услуги.
(Създаването на софтуери, съгласно запитване на от
страна на клиента).

http://webmotion.bg/

28

WLF - GLV

Консултации при развиване на бизнес проекти.

www.vlfltd.com

29

ZMT

Търговия със строителни материали, транспорт,
консултански услуги и др.

www.zmtgroup.com

