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РАПИВ представи добри практики 
 за интернационализация на МСП от региона 

 
На 13 септември се проведе междурегионален семинар „Генериране на зна-

ния в процесите по интернационализация” и представяне на добри практики в 
сферата на интернационализацията. Събитието се състоя в хотел Галерия Графити 
и бе открито от г-н Кристиян Богоев, заместник областен управител на Област Вар-
на. По време на семинара бяха представени доклади от партньорите по проекта, 
разглеждащи интернационализацията на МСП и тенденциите в различни икономи-
чески сектори, приоритетни за съответните региони.  

Представянето на добри практики от нашия регион започна с презентацията 
на г-н Пейчо Пейчев, заместник кмет на Община Варна. Г-н Пейчев запозна аудито-
рията с различните мерки и инструменти в подкрепа на интернационализацията, 
както и с програмните документи, в подкрепа на политиките за насърчаване на раз-
витието на МСП на национално и местно равнище.  

Добри практики в сферата на интернационализацията представи Изпълнител-
ната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Парт-
ньорите по проекта се запознаха с възможностите на фирмата Фил, предлагаща ПР 
и рекламни услуги за лесно достигане на международните пазари на фирми от сек-
тора на туризма, както и с иновативна утвърдена компания МарКон, с международен 
авторитет, разработваща медицинска техника и технологии.  

Осъществено бе и посещение в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна, 
където бе представена дейността на Центъра за реализация на технологични и ино-
вативни разработки на международните пазари.  

Фирма Newmark, работеща в сферата на информационните и комуникационни 
технологии представи платформа за он-лайн маркетинг,  един продукт с доказани 
качества за интернационализация.  

Други събития, които се проведоха в рамките на проекта:  
- Заседанието на Направляващия комитет на проекта; 
- Заседанието  на Междурегионалната работна група по проекта, в която са 
включени водещи експерти в сферата на интернационализацията от регионите-
участници по проекта. 
Партньорите  по проекта изказаха своята благодарност на РАПИВ за добрата 

организация на събитията и постигнатите резултати. 
 

 


