Социални инициативи 2017
За ВАПТЕХ да бъдеш устойчив е основният принцип в развитието, отговорното
и успешно съществуване на една организация. Със своите услуги, продукти,
бизнес етика и култура, която създаваме и заедно с нашите партньори и
клиенти по целия свят, ние винаги се стремим да постигнем своята основна
цел – един по-добър свят за бъдещите поколения!

Празникът на ВАПТЕХ
На 18 юни 2016г. ВАПТЕХ за поредна
година организира своеобразен празник
за семействата на своите служители с
много музика и добро настроение.
Място: ВАПТЕХ, Плевен
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Джуниър Ачийвмънт, България
На 18 юни 2016г. ВАПТЕХ за поредна година организира
своеобразен празник за семействата на своите служители
с много музика и добро настроение.
Място: ВАПТЕХ, Плевен

ВАПТЕХ е част от:

http://www.jabulgaria.org/index.php?lang=en

Българска браншова
камарамашиностроене

Българо-швейцарска
търговска камара

Германо-българска
индустриалнотърговска камара

TOYOTA & VAPTECH – Clean Future Today!
ВАПТЕХ постоянно се стреми да опазва околната среда и нашата планета. Споделяйки тази обща
цел, TOYOTA и ВАПТЕХ вече няколко години си партнират успешно, както по отношение на
транспортните средства с марка TOYOTA Hybrid, които ВАПТЕХ използва, така и относно обмяната на
знания и опит, свързани с по-ефективното и постоянно усъвършенстващо се производство, област, в
която TOYOTA е световен лидер.
http://vaptech.bg/page/sustainability
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Център за междуетнически диалог и толерантност Амелипе
Амалипе е водеща ромска организация, която работи за равноправното интегриране на ромите в
българското общество.
http://amalipe.com/

Дом за деца, лишени от
родителски грижа
Детелина в Плевен
Детелина е дом за деца, лишени от
родилски грижи в Плевен. ВАПТЕХ и тази
година участва в инициативи в подкрепа
на децата и дома.
Кога: от 2012

Технически Университет,
София
ВАПТЕХ и Българо-швейцарската камара
дариха компютри на един от найпрестижните технически университети в
страната – Техническия университет,
София.

http://www.bscc.bg/en

Нов симфоничен оркестър
Нов симфоничен оркестър е основан през 1991г. като
алтернатива на съществуващите през тези години
музикални институции. От създаването си до днес, Нов
симфоничен продължава да създава неповторим
културен модел, придружаван от своя верен приятески
кръг, който бдят за развитието на тази уникална за
България културна институция.
Кога: От 2003
http://www.nsobg.com/
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