ПОКАНА
за
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ФОРУМ
„ОБЗОР НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ
КОНВЕНЦИИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ”
организиран от Сдружение БНАКК и „Бюро Веритас България” ЕООД
конферентна зала „Галерия Графит” на хотел „Хотел галерия Графит”
(гр.Варна, бул.„Княз Борис I” №65)
16:00 часа, 28 Юни 2017 г. (сряда)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
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 28 Юни 2017 г., Сдружение БНАКК и „Бюро Веритас България” ЕООД
организират Международен презентационен форум
„ОБЗОР НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ КОНВЕНЦИИ И
ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ”,
по време на който ще бъдат представени новостите, наложени от Международните конвенции за безопасност
на човешкия живот на море и за предотвратяване на замърсяването от кораби, касаещи дейността на
корабособствениците и корабните оператори; корабостроителните и кораборемонтните заводи;
производителите на корабно оборудване; подизпълнителни дейности, свързани с доставка, монтаж и
обслужване на оборудване (механизми, системи, устройства, ел. обзавеждане, корабно обзавеждане и др.) и
заваръчни дейности; проектантски, класификационни и научни организации; държавен и пристанищен
контрол и др.
Гост - лектори от чужбина ще бъдат:
Редуан Асад - Оперативно управление на флота, Централен офис на Бюро Веритас, Париж,
Михаил Вълков - Пристанищен контрол, Централен офис на Бюро Веритас, Париж.
Работен език - английски език.
По традиция, форумът ще премине в традиционен коктейл, по време на който на чаша уиски и ароматно
вино ще можем да обменим мнения по обсъжданите по време на форума въпроси и изнесената презентация,
споделим опит и обменим мисли за бъдещето.
Участието във форума е безплатно.
Домакини на Международния презентационен форум и на коктейла са „Бюро Веритас България” ЕООД и
Сдружение БНАКК.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
С настоящето, бихме желали да Ви поканим да вземете участие в Международния презентационен форум,
който ще се проведе на 28 Юни 2017 г. (сряда), от 16:00 часа, в конферентна зала „Галерия Графит” на хотел
„Хотел галерия Графит” (гр.Варна, бул.„Княз Борис I” №65), при следния дневен ред:
Регистрация
15:30- 16:00
1. Официално откриване
16:00 - 16:10
2. Обзор на последните изисквания на международните морски конвенции
и очаквани промени в следващите 5 години
16:10- 17:50
3. Дискусия
17:50 - 18:00
ВЕЧЕРЕН КОКТЕЙЛ - начало 18:00
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
Като се надяваме да приемете поканата ни, очакваме Вашето (на Ваш представител) потвърждение за
участие в Международния презентационен форум до края на работния ден на 22 Юни 2017 г., на имейладрес: info@bulnas.org или на мобилен телефон: + 359 899 955 834.
Няма ограничение за броя на представителите, които могат да вземат участие от всяко едно дружество.
ПОЗДРАВИ
Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

