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La Chambre  réunit aujourd’hui 
plus de 170 membres 

 
 Filiales d’entreprises 

françaises 
 Entreprises bulgares 

travaillant avec des 
partenaires français et 
exportant en France 

 Entreprises locales créés 
par deс investisseurs 
français 

 Distributeurs, 
représentants et 
importateurs de marques 
françaises 

Камарата обединява повече 
от 170 членoве 
 

 Филиали на френски 
компании 

 Български фирми, 
работещи с френски 
партньори и изнасящи 
за Франция 

 Местни фирми, 
създадени от френски 
инвеститори 

 Дистрибутори и 
вносители на френски 
марки 
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Nos membres emploient plus 
de 18 000 personnes en 
Bulgarie 

 

Principaux secteurs d’activités  

 
 Automobiles et équipements 

d’automobiles 
 Banques et services financiers 
 BTP 
 Distribution et commerce 
 Environnement et énergie 
 Technologies d’information et 

télécommunications 
 Marketing et communication 
 Pharmaceutique et produits 

cosmétiques, Chimie 
 Transport et logistique 
 Textile 

Броят на работещите в тези 
компании надхвърля 18 000 
души 

 

В следните икономически сектори 
 

 Автомобили и оборудване за 
автомобили 

 Банки и финансови услуги 
 Строителство и инфраструктури 
 Търговия 
 Енергетика и околна среда 
 Информационни технологии и 

телекомуникации 
 Маркетинг и комуникация 
 Фармацевтика и козметика, 

Химия 
 Транспорт и спедиция 
 Текстил 
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La CCFB  développé une 
activité régulière  
 

 Networking à travers des 
événements mensuels 
 
 

 Missions commerciales, aides 
aux entreprises en France et 
en Bulgarie 

 
 Incubateur d’entreprises 
 
 Lobying après des autorités 

locales 

ФБТК развива богата 
дейност и услуги 
 

 Възможности за бизнес 
контакти по време на 
редовните ни месечни 
събития 
 

 Търговски срещи, 
подпомагане на фирмите на 
френския и българския 
пазар 
 

 Модерен бизнес център 
 

 Институционални връзки 
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Notre réseau de partenaires 
au service de nos membres 
 
 En France le réseau                    

CCI International – plus de 150 
structures et  400 experts 

 
 

 A l’échelle mondiale, le réseau 
UCCIFE - 107 CCIEF présentes 
dans 77 pays au monde,         
31 637 entreprises, accès via 
le site Internet de la chambre 
www.ccfb.bg 
 

Контакти с нашите 
партньори  

 
 Във Франция, над 150 

регионални търговски 
камари и 400 експерта по 
международна търговия 
 

 В международен план, 
камарата е член на UCCIFE - 
обединяваща 107 
чуждестранни търговски 
камари  от 77 страни,           
31 000 фирми членове, 
достъп от нашия Интернет 
сайт  www.ccfb.bg 
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Merci pour votre 

attention! 
 

Nous restons à 
votre disposition 

 
 

www.ccfb.bg 
 

 
Благодаря за 
вниманието! 

 
Оставаме на 

ваше 
разположение 

 
www.ccfb.bg 
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