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Насърчаване на търговията и инвестициите с Швеция, чрез осигуряване на 

участие на български фирми в приоритетни международни изложения 

Въпреки географската отдалеченост, двустранните икономически отношения между 

Швеция и България имат значителен потенциал за развитие. Двете страни споделят 

предимствата на членството в ЕС, макроикономическа стабилност, както и наличието 

на високо квалифицирана работна сила. Дори финансовата криза оказа сходно 

влияние върху икономиките им, като забави растежа, запази ниски нива на 

инфлация, но създаде сериозен проблем с нарастващата безработица.  

Следва де се има предвид факта, че много от международните компании определят 

шведския пазар като „труден” и „тестови”. Високите изисквания за качество, 

спазването на правилата относно опазване на околната среда и корпоративната 

социална отговорност, както и високата степен на информираност на шведските 

компании и потребители относно предлаганите на пазара продукти дават основание 

на чуждестранни компании, като Huawei, да избират шведския пазар за 

първоначално представяне на новите си продукти. Ако продуктът издържи на 

изискванията на този пазар, това означава за производителя, че продуктът е 

достатъчно конкуренстоспособен, за да бъде разширено предлагането му и на други 

пазари. 

Предвид високите изисквания и голямата конкуренция на шведския пазар са 

необходими целенасочени и последователни мерки за насърчаване на българския 

износ. Повишаване на информираността, както на шведския, така и на българския 

бизнес относно възможностите за партньорство е важна стъпка за развитие на 

двустранните икономически отношения. Този извод в още по-голяма степен се 

отнася до насърчаване на контактите между МСП, които нямат достатъчно ресурс за 

самостоятелно пазарно проучване, както и за организиране и финансиране на лични 

контакти с чуждестранни компании. Доверието в партньора и личния контакт заемат 

особено място в шведската бизнес култура, което поставя на първо място 

необходимостта от подпомагане на участието на български фирми в значими 

изложения и бизнес форуми в Швеция. 

Според изследване на Шведската търговска камара участието в търговски изложения 

е ефективен начин за намиране на нови контакти, особено за малки и средни 

компании. 

Най-големите изложбени центрове в Швеция са: 

Стокхолмски международни панаири (Stockholm International Fairs) – намира 

се в Елвсьо, малко извън централен Стокхолм, организира над 60 изложения и над 

100 национални и международни конгреси, конференции и други събития годишно, 

посещавани от над 1,5 млн. посетители.  

Шистамасан (Kistamässan) се намира в Шиста, почти в предградието на Стокхолм. 

Там се провеждат изключително изложения в областта на високите технологии и 

електрониката, но също така и изложения за мода и дизайн и промоционални 

продукти. 

Елмия (Elmia) - Елмия е разположена в Йоншопинг, в южната част на Швеция и е 

домакин на 20 изложения и събития всяка година. Посещава се от 270 000 

посетители годишно. Едно от най-важните изложения в Скандинавието за 

поддоставчици на инжинеринговите индустрии е Elmia Subcontractor (в него 

участват фирми от над 30 страни).  

Шведския изложбен център (The Swedish Exhibition Centre) – разположен е в 

Гьотеборг, югозападна Швеция и организира около 30 изложения годишно и стотици 

конференции и други събития. Посещава се от около 1 мл. посетители годишно. Едно 

от най-важните международни изложения е ТУР, което е водещо събитие за туризъм 
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и пътешествия в Скандинавието. Доставчици от над 100 страни посещават 

изложението.  

Изложбени центрове Нолия (Nolia) се намират се в Питео, Умео и Сундсвал. Това 

е най-големия организатор на изложения в северна Швеция, 200 000 посетители 

посещават изложенията. Изложбен и конгресен център Малмьо (Malmö 

Exhibition and Convention Center ) е разположен в Малмьо в южна Швеция.  

Две български фирми участваха в изложението на промоционални продукти, което 

се проведе в периода 13-15 август 2013 г. в изложбения център в Шиста. По време 

на срещите на СТИВ с фирмите те споделиха положителния си опит от участието в 

това изложение, както и за засилен интерес от страна на шведските компании към 

техните продукти. В последствие, едната фирма информира за сключен дългосрочен 

договор с шведска компания и заяви интерес за участие в други изложения в 

Швеция.  

Насърчаване на участието на български компании в следните значими изложения в 

Швеция от потенциален интерес за българските предприятия: 

Изложения в Шведския изложбен център: 

TUR (водещо изложение за туризъм и пътешествия в Скандинавието) – 21-23 март. 

IT Solutions EXPO (водещо изложение за бизнес и ИТ мениджъри в средни и големи 

компании) – 2-3 април. 

Изложения в Стокхолмски международни панаири: 

Industry&Teknik (Стокхолмски технически панаир) – 16-17 октомври; 

Manufacturing & Automation (машиностроене, инструменти, измервателни системи 

и системи за автоматизация и производство) – 18-21 март; 

Skydd (най-голямото изложение в северните страни за охранителна и пожарна 

техника) – 14-16 октомври; 

Nordbygg (най-голямото изложение на строителството в северните страни) – 1-4 

април; 

FORMEX (домашен текстил, дизайн, вътрешна декорация и подаръци) – 15-18 

януари и 13-16 август; 

Stockholm Furniture Fair (мебели, осветление, офис дизайн, текстил и др.) –  4-8 

февруари; 

Gastro Nord (хранителни продукти) – 6-9 май; 

Vinnordic (вино) – 6-9 май. 

 

Изложения в изложбен център Шиста: 

Stockholm Vin&Deli (вино) – 7-8 март; 

Pack&Emballage (опаковки) – 17-18 април; 

E-Commerce (интернет търговия и он-лайн маркетинг) – 1-2 април. 

Изложения в изложбен център Елмия: 

Elmia Subcontractor (поддоставчици на всички производствени индустрии) – 11-14 

ноември. 

 

 

Изготвил: Галатея Коликова, ръководител СТИВ-Стокхолм 

 


