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Пловдив, 21 јуни 2013

Генерално собрание на ЦЕФА во Пловдив, Република Бугарија
•
•

•

Прием на Aгрокомплекс – Саем на град Нитра и Меѓународниот Солунски саем
ТИФ (Thessaloniki International Fair) од Солун како нови членови на ЦЕФА
Редовни избори на претседател, генерален секретар, благајник и ревизор
за поставување на насоката на дејствување за следните три години
Претседател на ЦЕФА за 2014 година: Даниела Глигоровска, Групација ЕРА Скопски саем, Република Македонија

Генералното собрание на ЦЕФА – Централно – Европска Саемска Алијанса се одржа на
21 јуни 2013 година, во Пловдив, Бугарија. Домаќин на 30-те учесници – претставници на 12
компании – организатори на саемски манифестации и две придружни членки - беше
Меѓународниот Пловдивски саем.
Главните теми на Генералното собрание на ЦЕФА беа:
• Прием на Aгрокомплекс – Саем на град Нитра, Словачка и Меѓународниот Солунски
саем ТИФ (Thessaloniki International Fair), Грција како нови членови
• Избор по систем на ротација за претседател на ЦЕФА за 2014 година, како и на други
членови на органи на ЦЕФА
• Подготовка на настаните на ЦЕФА за 2013 и 2014 година
• Проследување на Стратегијата на ЕУ за активностите на Дунавскиот регион
Учесниците ги поздрави Иван Тотев, градоначалникот на Пловдив. Тој истакна дека
приватното јавно партнерство помеѓу Меѓународниот Пловдивски саем (ИФП) и Општината
на градот Пловдив, која беше започната во 2007 година, се покажа како многу ефикасна.
Управата на Пловдив ќе продолжи да соработува со ИФП за понатамошна успешна
организација на саемските манифестации.
Георги Гергов, претседател на ЦЕФА 2013 и извршен директор на Меѓународниот
Пловдивски саем на Генералното собрание 2013 година нагласи дека ЦЕФА како успешна
мрежа на организатори на саеми обезбедува многу идеи и пренесува вредни знаења на
редовните состаноци и семинари. На тој начин, односите меѓу членовите стануваат
посилни, соработките се негуваат и се превземаат активности за взаемна корист на сите
членови. Меѓународниот Пловдивски саем исто така има бенефит од активностите на
ЦЕФА.

Нови членови
На состанокот на Управниот одбор во Загреб во пролетта 2013 година се дискутираше и се
даде предлог за прием на Aгрокомплекс – Саемот на град Нитра, Словачка и
Меѓународниот Солунски саем ТИФ (Thessaloniki International Fair), Грција. Генералното
собрание 2013 го одобри предлогот, така што сега ЦЕФА порасна во алијанса од 26 членки
од 17 држави од Централна и Југоисточна Европа.
Избори на членови на Управниот одбор на ЦЕФА до 2016 година
Редовните избори за Управниот одбор на ЦЕФА ги покажаа следниве резултати:

• За претседавач на ЦЕФА беше избран Matthias Limbeck, извршен директор на Reed
Messe Vienna. Тој го наследува Klaus Dittrich, претседател и извршен директор на
Messe München. (Минхенски саем),
• Franz Reisbeck ќе биде генерален секретар до крајот на 2014 година. Потоа, тој
изрази желба да поднесе оставка на оваа функција, бидејќи ја достигнува возраста
за пензионирање,
• За благајник повторно беше избрана Elisabeth Nitzlnader, од Reed Messe Vienna,
• Позицијата на ревизор од Dr. Bernhard Erler, Kärntner Messen Klagenfurt (Саем на
Клагенфурт), ќе биде преземена од страна на Norbert Schmidt, извршен директор на
BVV Trade Fairs Brno, Република Чешка
Сите позиции беа прифатени едногласно. Со присутните членови и оние со отстапено
право на глас, учеството во гласањето изнесуваше 84,5 проценти.
По изборите, новиот претседавач на ЦЕФА Matthias Limbeck ја нагласи добрата и лојална
соработка меѓу членовите на ЦЕФА. Тој рече дека искрено верува дека и во иднина
членството во ЦЕФА ќе овозможува висока додадена вредност за сите членови. Тој исто
така изрази желба соработките во врска со саемите со слични тематики меѓу членовите да
продолжат да се промовираат и да бидат уште поатрактивни за членовите. ЦЕФА
претставува одлична мрежа на брокери на релации, со што членовите заедно имаат повеќе
од 130.000 изложувачи и околу девет милиони посетители. Со сите свои активности
достигнуваат вкупен обрт од над 460 милиони евра.
Претседателство во 2014
Годишниот избор на претседател резултираше со едногласна одлука за Даниела
Глигоровска, извршен директор во Групацијата ЕРА - Скопски саем, Република Македонија.
Таа ќе биде претседател на ЦЕФА за 2014 година и првата жена на врвот на оваа
организација.
Активности на ЦЕФА во 2013/2014
До есен 2014 ќе се одржат шест настани на ЦЕФА:
• Состанок на Управниот одбор во Бозен – Болцано, Италија на 18 и 19 септември
2013
• Состанок на ЦЕФА за експерти на тема „Еколошки саемски хали" на 17 и 18 октомври
2013, во Скопје, Република Македонија

•
•
•
•

Состанок на Управниот одбор во март 2014
Семинар за ЦЕФА за професионалци кон крајот на април / почетокот на мај 2014
година во Солун, Грција
Генерално собрание во јуни 2014 во Скопје, Република Македонија
Состанок на Управниот одбор во септември 2014 година во Порденоне, Италија.

Проследување на Стратегијата на ЕУ за Дунавскиот регион
По активностите на ЦЕФА во поглед на Стратегијата на ЕУ за Дунавскиот регион кои беа
започнати во ноември 2012 година во Будимпешта, во летниот период ќе се одржи средба
со одговорниот еврокомесар Јоханес Хан во Брисел. Исто така, закажана е средба со
Емилија Милер, баварскиот државен министер за сојузни и европски прашања во
септември во Минхен. Целта е да се истакне колку саемите би можеле да бидат од полза за
спроведувањето на Стратегијата на ЕУ за дунавскиот регион.

Контакт за медиуми
Франц Рајзбек
генерален секретар на ЦЕФА
е-пошта: cefa.reisbeck@mnet-mail.de

д-р Ева Сизер
менаџер за односи со јавност на ЦЕФА
е-пошта: cefa.seisser@t-online.de

За CEFA – Централно – Европска Саемска Алијанса
ЦЕФА - (Централно – Европска Саемска Алијанса) е основана во јануари 1995 година. Со
цел Централна и Југоисточна Европа да станат посилно место за одржување на саеми и
изложби од меѓународно значење кое ќе ги надминува физичките граници, саемските
компании ги здружија своите сили во ЦЕФА. Организаторите на саеми во Белград,
Болцано/Бозен, Брно, Букурешт, Будимпешта, Будва, Цеље, Кишињев, Грац, Клагенфурт,
Љубљана, Минхен, Нитра, Нови Сад, Пловдив, Порденоне, Сараево, Скопје, Софија,
Солун, Тирана и Виена како и придружните членови и партнери за соработка од Букурешт,
Цеље и Загреб одлучија да се приклучат на процесот за европска интеграција по пат на
потесна заедничка соработка во областа на маркетингот и односите со јавност, размена на
знаења и искуства и учество во заеднички активности за обука. Целта на ЦЕФА е да се
справува со нови проблеми во ерата за зголемување на глобализацијата со решенија
ориентирани кон иднината.
www.cefa.biz

