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Защо „Под игото“ излиза
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Владимир Стоянов – принц
в живота и шут на ...

Изложението обединява всички иновации за хармонично
взаимодействие между хората, техните жилища и средата, в която
живеят, представяйки един пълен цикъл на устойчиво взаимодействие
със зелените технологии и иновации.

Ще бъдат потърсени отговори на въпросите: Как иновации
практически помагат за хармонично взаимодействие между хората,
техните жилища и градове? Как новите технологии създават защитена
среда и сигурен дом? Как да постигнем “пасивен дом” и как се
управлява “умен дом”? Как могат да си взаимодействат утвърденото
качество и новите бизнеси в архитектурата, строителството и
обзавеждането? Как българските производители могат да се
възползват от помощта на държавата за участие в СТРОЙКО и какви
други възможности се откриват пред малките и средни предприятия
през 2020 г.? Бъдещето на изложенията в дигиталния свят?

Партньор на „СТРОЙКО ЕКСПО - ПРОЛЕТ 2020” е Министерството на
вътрешните работи. Структурите на МВР ще бъдат представени с
отделни щандове, предвиждат се демонстрации, презентации и лекции,
което се надяваме да допринесе за информираността на гражданите за
новите технологии, навлизащи в охранителната сфера и за подобряване
на средата за сигурност в страната. Партньор на изложението е и
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия, която финансира участие на български производители на

АРХЕОЛОГИЯ





Перистилен комплекс със
светилище от римска...

XV СВЕТОВНА
СРЕЩА НА
БЪЛГАРСКИТЕ
МЕДИИ





Генералният директор на
БТА Максим Минчев о
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БТА Максим Минчев о...

пролетното издание на изложението. ИАНМСП ще предостави
информация и по други текущи програми и проекти за насърчаване на
бизнеса.

ЖУРНАЛИСТИКАТА
ДНЕС & УТРЕ


Участници: Маргарита Николова - Управител на СТРОЙКО ЕКСПО; Бойко
Таков - Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средни предприятия (ИАНМСП); Борислав Велков Председател на Съвета на директорите на НДК; арх. Борислав Игнатов Член на Камарата на архитектите в България; Младен Петров - Директор
на Дирекция “Комуникационни и информационни системи“, МВР; Красимир
Димитров - Директор на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“,
Столична община.



Интервю с Фаусто Триана,
главен редактор в ...

В ЕМИСИЯТА НА
СТУДИО БТА
ОЧАКВАЙТЕ...
VI СВЕТОВЕН
КОНГРЕС НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
АГЕНЦИИ





Изкуственият интелект не
може да замени чов...
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За ценностите на
демокрацията и
протестите разговор на доц.
Гео...
04.08.2020

28:12 мин.

За политическата
реч и „Животът на
кухите фрази“ разговор на до...
02.07.2020

34:29 мин.

За езика като тема
на скандал и за
историческата
оценка на близко...
11.06.2020
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Разговор на доц.
Георги Лозанов с
художника и
изкуствовед
Лъчезар...
04.06.2020

31:08 мин.

За пандемията и
пропуснатите
възможности разговор на доц.
Георг...
27.05.2020

52:00 мин.

Още видео от
Студио БТА »

АБОНАМЕНТ
Видеоемисията на БТА
предлага авторски видео
материали от страната,
ексклузивни интервюта и
коментари.
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Всички материали в
емисията са собственост на
БТА, освен ако изрично е
посочено друго, и са под
закрила на Закона за
авторското право и сродните
му права.
За абонамент и продажби:
+359 02/92 62 320, 02/ 92
62 252;
имейл: marketing@bta.bg
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