
 
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В “БЕЗ аварии” 
Международна конференция и съпътстваща изложбена зона 
14-15 ноември, Гранд Хотел Пловдив 
 
Безопасността, сигурността и рентабилността достигат нови нива чрез интелигентни и 
усъвършенствани решения. Единственият по рода си у нас форум поставя актуалната тема за 
предотвратяване на авариите във фокуса на бизнес събитие. 
 
ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В „БЕЗ АВАРИИ“ КАТО ДЕЛЕГАТ? 
• Първи ще се запознаете с по-малко известни и съвсем нови продукти и услуги за нашия пазар 
• Ще имате отлична възможност за лични контакти с лектори, изложители и другите участници 
• Ако планувате да повишите своята конкурентност и безопасност, ще можете да направите 
правилен избор на решение. 
 
КАТО ЧЛЕН НА КИИП, ПОЛУЧАВАТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ  

I-ви слушател - 10% отстъпка от таксата 

II-ри слушател - 50% отстъпка 

III-ти слушател - безплатно 

При интерес за заявяване, моля посочете в клетка “Име на фирма”, че сте член на КИИП 

Ще се възползвате от достъп до b2b модул за предварително уреждане на срещи. 

 

Акценти в конферентната програма: 
• Интелигентни системи за сигурност, видеонаблюдение, противопожарна и димна защита • Уреди 
за детекция на опасни газове • Алармени системи • Как чрез BIM да подобрим функционалността 
на сградите? • Защо си струва да инвестираме в усилване на стоманобетонни конструкции • 
Финансиране на проекти и сертифициране • Как чрез концепцията MIRCE Science можем да 
прогнозираме „бъдещата“ реалност? • Поуки от реално възникнали аварии в нефтената и газовата 
индустрия и др. 
 
Лектори и изложители от Австрия, България, Великобритания, Гърция, Италия, Сърбия и 
Холандия:  Сред тях са Роберт Бош, Коника Минолта Бизнес Солюшънс България, Dräger Safety 
България, Трокут Тест Груп, Българската асоциация на консултантите по европейски програми, 
Строителна камара Пловдив, Национална камара за пожарна безопасност в строителството и др. 
 
Полезни линкове: За събитието  Пресинформация  Партньори    Брошура 

За повече информация, моля свържете се с организаторите: Виа Ексо – www.viaexpo.com 

 

https://viaexpo.com/bg/pages/conference-no-accident
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