Conferinta

“Antreprenoriat, internationalizarea afacerilor, exporturi si surse de finantare”

Piatra Neamt, 16 mai 2014

Organizatorii evenimentului
Arhipelago Interactive  este o companie de publishing online care furnizeaza
informatii practice si sprijin pentru intreprinzatori. Activitatile de baza sunt dezvoltarea si
administrarea de portaluri web si reviste electronice, furnizarea de servicii de promovare
B2B in mediul online, organizarea de evenimente si cursuri de instruire.

APEC  Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii  este o organizatie
care vizeaza promovarea conceptelor specifice economiei cunoasterii in randul tinerilor
din Romania, pentru sustinerea dezvoltarii durabile a mediului economic, antreprenorial,
social si cultural in contextul integrarii in Uniunea Europeana.

CCI Neamt este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care
susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în
dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de
afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise
spre exterior.

„Încercăm să mişcăm lucrurile în direcţia antreprenorilor, încercăm să ducem idei
antreprenoriale în cele mai diverse colţuri ale ţării şi nu numai. În urma diverselor analize, noi
am ajuns la concluzia că în anul 2014 va trebui, în continuare, să promovăm exportul”
Marius Alexa, CEO Arhipelago

Ce neam propus:
Conferintele Afaceri.ro sunt evenimente de tip B2B care pun accent pe networking, modele
inspirationale, informatii si idei inovative, pe utilizarea noilor tehnologii, a colaborarii si a instrumentelor de
finantare. Am demarat aceasta initiativa deoarece este nevoie de un demers comun pentru a dezvolta economia
locala, pentru a sustine initiativele antreprenoriale, dezvoltarea afacerilor si colaborarea din si intre diferitele
regiuni ale tarii, pentru a oferi informatie si suport businessurilor romanesti.

Speakerii Conferintei Afaceri.ro Piatra Neamt
Mihai Apopii  Presedinte Camera de Comert si Industrie Neamt;
Aurica Sereny  Presedinte Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania;
Stelian Samson  Director Directia de Monitorizare Programe Promovare Export, Ministerului
Economiei;
Florin Lianu  Managing Partner Regiconia International;
Dana Ghinet  Manager Partener la Acces Project Investments;
Tudor Jijie  Director Executiv Euroregiunea SiretPrutNistru;
Marius Stefan  General Manager, Autonom Rent a Car;
Karina Mereuta  Managing Partner Exigo Strategic;
Rodica Lupu  Managing Partner Loop Operations;
Alex Filip  Fondator Eventur;
Orlando Nistor  Fondator 6AM Coworking;
Alexandru Lazescu – Analist economic,
Liliana BAICU  Expert Directia Comunicare, Cooperare
si Promovarea Afacerilor, ADR NordEst;
Iulian Basu  Consultant BusinessAngels.ro;
Andrei Tabarcea  Consultant BusinessAngels.ro;
Marius Alexa  CEO Arhipelago.

Cum a fost la Afaceri.ro Piatra Neamt:
Pe data de 16 mai a avut loc la Central Plaza Hotel cea de a doua ediţie a conferinței «Afaceri.ro Piatra
Neamț». Conferinta şia propuns să furnizeze informaţii practice despre <<Antreprenoriat, internaţionalizarea
afacerilor, exporturi şi surse de finanţare>>.
“Prima ediţie, cea care a avut loc anul trecut, sa bucurat de un real succes în rândul întreprinzătorilor, drept
urmare am hotărât să organizăm şi cea de a doua ediţie. În această conferinţă am adus, ca spekeri, oameni care
ştiu să spună ce trebuie despre acest domeniu. Încercăm să promovăm exporturile ca o soluţie de dezvoltare a
zonei în care ne desfăşurăm activitatea“, a declarat Mihai Apopii, preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie
Neamţ.
Printre cei care au luat cuvântul se numără Gheorghe ŞTEFAN, Marius ALEXA, Aurica SERENY, Florin
LIANU, Stelian SAMSON şi alţii.
“Mă bucur că cea de a doua ediţie <<Afaceri.ro>> sa organizat tot la Piatra Neamţ. Primăria şi Consiliul Local
va sprijini întotdeauna mediul de afaceri şi pentru că <<time is money>> eu o să vă spun pe româneşte <<vorbă

multă, sărăcia omului>>. Aşa că vă doresc succes în continuare”, a declarat Gheorghe Ştefan, primar de Piatra
Neamţ.
“Tema conferinţei este una foarte interesantă şi asta datorită faptului că încearcă să sprijine sectorul
exporturilor, un sector care este, spun eu, aducător de plus valoare atât la nivelul bugetului naţional cât şi la
nivelul bugetelor locale. Vă urez succes în continuare, sper să găsiţi soluţii şi puncte de sprijin”, a adăugat Dan
Manoliu, vicepreşedinte CJ Neamţ.
Acest eveniment se doreşte a fi anual, reunind peste 150 de participanţi, specialişti în antreprenoriat,
oameni de afaceri, profesionişti cu experienţă, care au vorbit despre cum au reuşit să iniţieze proiecte de succes
cu produse şi servicii <<fabricat în România>> şi <<fabricat în Neamţ>>.
“În acest an, <<Afaceri.ro>> are loc în 20 de oraşe din România, 2 oraşe din Republica Moldova şi pe data de 10
iunie va fi o conferinţă la Tel Aviv. Încercăm să mişcăm lucrurile în direcţia antreprenorilor, încercăm să ducem
idei antreprenoriale în cele mai diverse colţuri ale ţării şi nu numai. În urma diverselor analize, noi am ajuns la
concluzia că în anul 2014 va trebui, în continuare, să promovam exportul”, a declarat Marius Alexa, CEO
Arhipelago.
Partea de conferinţă a fost împărţită în patru secţiuni printre care sesiunea de internaţionalizare a
afacerii, sesiunea de finanţări pentru proiecte de producţie destinate exportului si sesiunea de networking unde
cei care au participat au avut posibilitatea să se cunoască şi săşi transmită din experienţa acumulată şi o
secţiune destinată întreprinzătorilor.
“Mă bucur că sunt aşa de mulţi prezenţi la această conferinţă, mulţumesc organizatorilor că se ocupă să
promoveze exportul în rândul antreprenorilor. Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România este o asociaţie
profesională şi patronală care sa înfiinţat în anul 1992, ceea ce înseamnă că avem 22 de ani de activitate.
Numărul de membri a variat de la o perioadă la alta, în prezent avem peste 375 de membri şi observ că se
înscriu în continuare”, a declarat Aurelia Sereney, preşedinte Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România.

Sursa: ZiarulCeahlaul.ro

Rezultate:
 116 participanti: lideri, intreprinzatori si profesionisti interesati de antreprenoriat, internationalizarea afacerilor,
exporturi si surse de finantare;
 16 speakeri pe tematica conferintei;
 23 parteneri in cadrul evenimentului.

Multumim partenerilor!
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Va multumim pentru participarea la eveniment!

Linkuri utile:
Poze conferinta
Site Afaceri.ro
Site CCI Neamt
Site Arhipelago
Site APEC
Pagina facebook Afaceri.ro
Pagina facebook CCI Neamt
Pagina facebook Arhipelago

Media Clipping:
Afaceri.ro
Zch.ro
ZiarulCeahlaul.ro
RealitateaMedia.ro
ZiarulEvenimentul.ro
Diacaf.com
Finantare.ro
PlanDeAfacere.ro
ManagementulProiectelor.ro
Intreprinzatori.ro
Cariere.ro
Imobiliar.ro
Asigurari.ro

