„Българо-австралийска бизнес камара“ (БАБК) е основана в края на февруари 2018 г. и е
първата нестопанска организация създадена в България, която има за цел да подобри
комуникацията между дипломати и търговски представители, държавни и общински органи, както
и бизнес кръгове, и се стреми да развива търговските контакти между Австралия, Нова Зеландия
и България, да насърчава обмена на информация и откриването на нови бизнес възможности на
територията на трите държави.
Предметът на дейност на „Българо-австралийска бизнес камара” е извършването на
информационни и координационни дейности, насочени към идентифицирането на България пред
дипломати и частни компании като свободна пазарна икономика с добър бизнес климат и място
за инвестиции, като едновременно с това се запознава българският бизнес с възможности за
инвестиции и развитие на тези пазари чрез контактите и с помощта на членуващите в
сдружението дипломати и търговски дружества.
Мисията на организацията е да насърчава изграждането на бизнес-контактите; да подпомага
търговски дружества, които имат за цел да разширят дейността си на българския пазар, да
основат търговски представителства, да открият производство или да предоставят различни по
рода си услуги в отделни бизнес сектори; да предостави нетуъркинг възможности за
осъществяване на полезни контакти с представители на администрацията и потенциални
инвеститори, представляващи трите държави.
През май 2018 г. BABC стана част от Australian Business in Europe (ABIE) – мрежа, която
обединява множество организации, представляващи австралийски и австралийски
заинтересовани организации в цяла Европа, със споделената цел да развиват и укрепват
търговските, инвестиционните, бизнес и дипломатическите връзки между държавите.
Повече информация за БАБК, както и форми на членство в организацията можете да намерите
на адрес: www.babc.biz

The Bulgarian-Australian Business Council was established in February 22, 2018 and is the first nonprofit organization in Bulgaria that provides a networking platform for companies, organizations,
government bodies and business people of all nationalities involved or interested in business between
Bulgaria, New Zealand and Australia.
The focus of the organization is to support members' trade and business activities through developing
business and investment opportunities, making and improving business contacts, and facilitating the
exchange of information.
BABC aims to provide information on the Bulgarian, Australian and New Zealand foreign trade policy
and introduce the economic potential of the countries and their individual regions and branches; to
improve communication, the exchange of information and opportunities for making useful contacts with
officials and potential investors representing those countries, as well as promote the establishment of
business contacts of Bulgarian enterprises and organizations with Australian and New Zealand
partners, to assist companies that aim to expand on the Bulgarian market, or wish to establish trade
representative offices, open manufacturing plants or provide different kind of services in certain
business sectors.
In May 2018, BABC became part of Australian Business in Europe (ABIE) – a network that brings
together multiple organisations representing Australian and Australian-interested organisations across
Europe with the shared objective of growing and strengthening the trade, investment, business and
diplomatic ties between the regions.
You can find more information, as well as membership application details at BABC website:
www.babc.biz
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