
 
 

BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018 
Годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“ 

1 Февруари 2018, Sofia Event Center | www.industrialforum.bg 
 
ДО: инж. Иван Каралеев,  

                                                                                                               Председател на УС на КИИП 
 
 
Относно: Предложение за партньорство между ГРАДЪТ Медиа Груп и Камара на инженерите в 
инвестиционното проектиране във връзка с провеждането на Петата годишна конференция „Индустриално 
строителство и инвестиции“, 01 февруари, Sofia Event Center. 
 
 
Уважаеми инж. Каралеев,  

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 01 февруари 2018 г.  организираме първото събитие от BUILDING 
INNOVATION FORUM SERIES 2018 -  Пета годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“ 

Желанието на ГРАДЪТ Медиа Груп, организатор на събитията е ползотворното ни партньорство да продължи и през 2018 г. 
В тази връзка предлагаме на Вашето внимание и УС на КИИП следните възможности за партньорство  в Пета годишна 
конференция „Индустриално строителство и инвестиции“: 
 
Параметри на партньорството: 
 
- публикуване на информация за събитието, изпращана от организаторите  на  уебсайт и фейсбук страница на КИИП, за да  
бъдат уведомени всички членове на КИИП. 
 
-от страна на ГРАДЪТ Медиа Груп предлагаме брандиране логото на КИИП  в секция партньори на уебсайта на конференцията, 
конферентната книжка и папка, както и безплатен достъп на членове на КИИП.  
 
*Бихме искали да Ви информираме, че поради големия интерес към събитията от серията Building Innovation Forum Series e 
необходимо да определим квота от 15 присъстващи от страна на КИИП на събитие. При изчерпване на квотата, организаторите 
запазват правото си да отказват безплатен достъп. 

Пета годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“ щe бъде с акцент върху индустриалните проекти и 
компаниите, ангажирани с реализацията им. Събитието е платформа за професионална дискусия между представители на 
институциите, бизнеса, архитектите, инженерите, проект мениджърите, консултантите и доставчиците на продукти и услуги в 
сектора. 

Основни теми в  програмата на форума ще бъдат: 

 



Икономика и инвестиции: Индустриални зони и проекти 2018 
- Мащабните проекти. Основни предизвикателства пред инвеститорите в индустриални проекти у нас – недостиг на 
квалифицирани кадри, държавни стимули за реализиране на проекти, състояние на инфраструктурата . Възможни решения.  
- Какво се случва в индустриални зони на България – нови проекти, инвестиционни програми и реализации 2018. Какви са 
ключовите съставки на успешната индустриална зона?  
- Модели за публично-частни партньорства при развитието на индустриални зони – ролята на публичния и частния сектор в 
процеса. Инфраструктурната обезпеченост като важна основа за привличането на индустриални инвеститори. 
 
Тенденции и добри практики при индустриалното строителство и архитектура. Иновации, проекти и реализации 2018. 
-Индустриална архитектура 2018 – как технологичното развитие променя облика на индустриалните сгради.  
-Предизвикателства при строителството на индустриални сгради 
-Ролята на проект мениджмънта в строително-инвестиционния процес 
-Иновативни сградни решения и технологии за по-ефективни и модерни индустриални проекти. 

 
С пожелание за ползотворно сътрудничество и през 2018, oчакваме Вашия отговор.  
 
 
 
 

 
За информация и допълнителни въпроси : 
Йоана Иванова, маркетинг асистент    
Телефон: +359896/662 714           
e-mail: yivanova@thecitymedia.bg         
http://industrialforum.bg/   

С уважение,  
Мария Найденова, 
Изпълнителен директор 
Градът Медиа Груп 
M: +359  897 846 280 

 


