16 Октомври 2014 г., гр.Варна

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ФОРУМ
организиран от Българска национална асоциация
по корабострене и кораборемонт, фирма "Системеър" ЕООД
и фирма "Promat" d.o.o.
В продължение на доброто намерение на Българската национална асоциация по
корабостроене и кораборемонт (БНАКК) да представя на своите членове и партньори
последните новости в бранш "Корабостроене и кораборемонт", на 16 Октомври 2014 г., от
15'30 часа, в "Хотел-галерия Грифит" (гр.Варна), зала "Graffit Gallery", Сдружение БНАКК, фирма
"Системеър" ЕООД и фирма "Promat" d.o.o. организираха презентационен форум, по време на
който бяха демонстрирани нови високотехнологични и икономически рентабилни решения в
областта на вентилационните и климатичните системи и пасивната противопожарна защита,
приложими в корабостроенето, кораборемонта, строителството и ремонта на яхти (от
стъклопластмаса, стомана, други), корабното машиностроене.

Участие в проявата взеха над 70 специалисти, представители на повече от 45 фирми от бранша.
Сред тях освен организаторите и домакините бяха членове и партньори на Асоциацията: ККЗ
"МТГ-Делфин" АД, КРЗ "Одесос" АД, "Булярд-Корабостроителна индустрия" ЕАД, "Корабно
машиностроене" АД, "Булмар Консулт" ООД, "Бумеранг шипинг" ООД, "Бляк Сий Яхт Сървиз"
ООД, "Ула" ООД, "Униел" ООД - гр.Търговище, ДЗЗД "Баланс електроникс"; "Евро Шипинг"
ООД, "Морган" ЕООД, "Ню Проджект" ООД, "Юта Дик" АД, "Кеппел ФЕЛС Балтек" ООД,
"Морско проектиране" ЕООД, "Български корабен регистър" АД, "Германише Лойд България"
ЕООД, "Бюро Веритас Варна" ЕООД, "Ай Ен Ес Би България" ЕООД, Лойд Регистър ЕМЕА Варна, Технически университет-Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", "Център по хидро и
аеродинамика - БАН", "Крепел" ООД, "Оптимарен" ООД, "Пулсар Янакиев" ООД, "Хидроремонт"
ООД, "Плана инженеринг" ООД, "ДЯЯН" ООД, "Аполон Климат Инженеринг" ООД и др.

Форумът бе уважен и от: г-н Константин Дараданов - почетен консул на Швеция, Норвегия и
Дания във Варна и представители на Дирекция "Морска администрация" Варна.
Презентационният форум завърши в 18'30 часа с поредната традиционна вечер-коктейл на
членовете и гостите на Асоциацията. Така беше продължена добрата практика на по чаша
отлежало уиски и ароматно вино да се срещат и общуват гости, партньори и приятели.

