
ФОРУМ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

В ИНДУСТРИЯТА

Милано, 27 и 28 
февруари 2020 г.
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� Connext 2020, второ издание на
събитието на Конфиндустрия, което
включва изложение на фирми и
дигитален networking, посветено на
основните мотори на развитие и
растеж за италиански и международни
компании;

� Момент на колективно изграждане на
стойност, със силен акцент върху
способността на Конфиндустрия да
свързва и да предлага на фирмите
визия и възможности за растеж.

� Вярваме, че икономическата стойност
е съпътствана от споделените
ценности и Конфиндустрия със своите
160 000 фирми – членове може да
добави много към всяка една мрежа;

� За да попадне всяка една фирма в
светлината на прожекторите, да се
умножат възможностите за networking,
businessи иновативни партньорства.
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WHAT’SNEW?
Второ издание на 
Connext, изложение и
networking събитие на 
Конфиндустрия

BACKGROUND
Успешният опит на 

асоциациите част от 

Конфиндустрия
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В международно сътрудничество с:

Официален партньор за Б ъ л г а р и я:



MiCo – Milano Congressi е един от най-големите 

конгресни центрове на европейско и световно ниво. 

Проектиран от арх. Марио Белини, с капацитет да 

побере до 18 000 души. Намира се в централните 

части на Милано, с паркинг за над 1100 автомобила, 

площадка за кацане на хеликоптер и директен достъп 

от линия 5 на миланското метро.
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Първото издание на събитието 
в цифри Изложители

450 фирми 

изложители и 40 

международни 

фирми от Германия, 

Мароко и Източна 

Европа

Регистрации

40.000 потребители 

в платформата на 

Connext от януари 

2019 г.

Фирмите

1.000 италиански 

и международни 

фирми в  

Marketplace

Презентации и 

бизнес срещи

2.500 B2B срещи и 

200 презентации & 

speed pitches
Аудитория

6 милиона контакти 

чрез дигитална 

комуникация

7.000 участници, 

предприемачи, 

мениджъри, институции 

и др.

Участници



Устойчиво развитие 

Интелигентна фабрика 

Градове на бъдещето

Човекът в центъра 

на прогреса 

Темите:

6



• и много други

Интелигентна фабрика 



• и много други

Устойчиво развитие 



• и много други

Градове на бъдещето



• и много други
…………………………………..

…………………………………..

Човекът в центъра 

на прогреса 



Видимост 

Фирмени представяния 

On-line agenda 

Бизнес срещи 

Фирмен деск 

Сътрудничество 

Networking 

Възможностите за фирмите: 
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Динамичнаобстановкав днитенасъбитието

� Площизаworkshop и семинари в днитена

изложението

ДигиталнаплатформаMARKETPLACE

� Виртуалнисрещи

� On line фирменипрофили

� Мобилноприложение

� Бързареорганизациянакалендарите

В рамките на събитийните дни, 27 февруари и 28 февруари,

и продължаване на комуникацията през цялата година.

13



БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ!

Гарантирано е БЕЗПЛАТНО

участие за чуждестранните

фирми в рамките на

площите за международно

участие

За допълнителна информация, молим

да се обърнете към офиса на

Конфиндустрия България.



За допълнителна

информация:

КонфиндустрияБългария

София1000, ул. Цар Иван Шишман 8, ет.1

тел.: +359 2 45 000 12, e-mail: 

segreteria@confindustriabulgaria.bg

www. confindustriabulgaria.bg
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