Третата Балканска икономическа среща в Бурса

В град Бурса, Република Турция се проведе Третата Балканска икономическа среща,
организирана от „Румелисиад”, една от найголемите асоциации на индустриалците в
Турция. Благодарение на турския генерален консул в Пловдив гн Алпер Акташ в нея
взеха участие 12 представители на пловдивското Сдружение на българските и турските
бизнесмени „Бултиш”, както и група бизнесмени от Първомай. В уникалния конгресен
център „Ататюрк” всички имаха шанс да осъществят контакти с представители на
бурсенската индустрия.
Основната идея на срещата бе да се намерят пътища за увеличаване на търговския
обмен между Турция и България, като очакванията са той да стане 10 млрд. долара
годишно.
„За нас България е специална държава. Почти няма жител на Бурса, на който баща му
или дядо му, да не са изселници от България или Балканите. Затова „Румелисиад”,
използва своите големи възможности, за да събере на едно място бизнесмени от
Балканския полуостров. Да се срещнат, да разговарят, да се разберат и да работят
заедно. Българите за нас винаги сте добре дошли, вратите ни са широко отворени за
Вас! Елате да се сдружим, да реализираме съвместни проекти, да бъдем приятели”.
Това заяви пред „Пловдив медия” видният председател на „Румелисиад”, Ерол
Калъччиер.
В една от огромните зали на Конгресния център на всеки един от балканските
бизнесмени безплатно беше предоставено отделно специално място с името на фирмата
му и знаменце на държавата му. Един след друг идваха бурсенски бизнесмени и сядаха
да преговарят. На първите от всичките 108 маси с балканци, бяха настанени българите.
Първо с тях се здрависа и кметът на Бурса Реджеп Алтепе. Телевизионните екипи най
дълго се задържаха пред пловдивчани. От тях почти не се отделяше известният
бурсенски индустриалец Шахал Акташ, председател на борда на директорите на
„Акташ холдинг”, който твърди, че вече е половин филибелия. Негова е фабриката за
въздушни възглавници край Асеновградско шосе – срещу КЦМ.
Бяха представени перспективни бизнес проекти, които вече имат осигурено
финансиране с евро пари.
Специално внимание организаторите на форума обърнаха на присъствието на кмета на
Първомай Ангел Папазов. Той беше довел със себе си в Бурса едни от найуспешните
първомайски бизнесмени. “Браво на такъв кмет, сам се е вдигнал в тази люта зима, за
да направи пътеката, по която да дойдат турски партньори с инвестиции и работни
места. Грижа го е за бизнесмените му, гарантира им печеливши контакти, наясно е къде
са парите. Разбираме защо хората го харесват и държат той да стопанисва града им.”,
впечатлени бяха индустриалците от „Румелисиад”.
Добрина Проданова, авторитетният председател на Търговската камара в Пловдив
обобщи присъствието на пловдивчани на Третата икономическа среща: „Няма начин
бизнесмените да имат отношения, без да се срещнат. При такова бизнес пътуване до
Бурса, с 2030 човека, ако се роди дори един договор, то ще е оправдано. Всички, които
бяхме поканени от „Румелисиад”, тръгнахме в това мразовито време и в този рядко
виждан за Бурса сняг, не с цел екскурзионна разходка, а с желания за успешни бизнес
връзки. Очакванията ни бяха надхвърлени.
Ползвани са материали от „Пловдив медия”

