01 Ноември 2018 г., Международен морски презентационен форум,
организиран от „ДНВ ГЛ България” ЕООД и БНАКК

ПОКАНА
за
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ФОРУМ
„ВЛИЯНИЕ НА ПРИЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНВЕНЦИИТЕ НА ИМО ВЪРХУ
МОРСКИЯ БИЗНЕС - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”,
организиран от Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
и „ДНВ ГЛ България” ЕООД
зала „Галерия Графит”, хотел „Хотел галерия Графит” (гр.Варна, бул.„Княз Борис I” №65)
16’00 часа, 01 Ноември 2018 г. (четвъртък)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
В продължение на установената практика да представяме на своите членове и партньори актуални
въпроси, касаещи морския сектор, с настоящето Ви каним да вземете участие в международния
презентационен форум на тема:
„ВЛИЯНИЕ НА ПРИЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНВЕНЦИИТЕ НА ИМО ВЪРХУ МОРСКИЯ
БИЗНЕС - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”,
който ще се проведе на 01 Ноември 2018 г., от 16’00 ч., в зала „Галерия Графит”, хотел „Хотел
галерия Графит” - гр.Варна.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Регистрация
2. Официално откриване
3. Влияние на приетите изменения в конвенциите на ИМО върху
морския бизнес - предизвикателства и възможности - горещи теми:
 Какво знаем...... и какво не знаем за скруберите - предизвикателства
и възможности;
 Перспектива 2018 - енергиен преход и прогнози до 2050 година;
 Системи за преработка на баластни води - регулаторен режим, видове
системи и предизвикателства при въвеждането в експлоатация;
 Рециклиране на кораби - регулаторен режим и потенциални възможности;
 Други.
4. Дискусия
ВЕЧЕРЕН КОКТЕЙЛ - начало 18’00
конферентна зала „Галерия Графит” на хотел „Хотел галерия Графит”

15’30 - 16’00
16’00 - 16’10
16’10 - 17’55

17’55 - 18’00

Гост - лектори ще бъдат:
 Грегъри Казантзис - ДНВ ГЛ, Технически мениджър, Център за морски услуги и консултации,
 Йоанис Сергис - ДНВ ГЛ, Регионален директор сектор „Кораби за насипни товари”.
Работен език - български език.
Участието във форума е безплатно.
Домакини на Международния форум и на коктейла са: „ДНВ ГЛ България” ЕООД и БНАКК.
Очакваме Вашето потвърждение за участие до края на работния ден на 25 Октомври 2018 г., на
имейл-адрес: info@bulnas.org или на мобилен телефон: + 359 899 955 834.
Няма ограничение за броя на представителите от всяко дружество.

ПОЗДРАВИ
Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

