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  Aspecte vizate:  
● Horizon 2020, 

● COSME, 

● INTERREG Danube.

Conferinţa Afaceri.ro Galați 2016
"Clusters as drivers of value chain development across the Danube Region"

Obiectiv: integrarea mediului de afaceri și a celui de cercetare-dezvoltare-inovare în lanțuri de 

valoare relevante la nivel european, în special în domeniul bioeconomiei.

 Participanți: 
● specialiști în domeniul managementului de cluster, 

● reprezentanți ai Comisiei Europene,

● clustere din cele mai diverse domenii din țări precum Austria, Italia, Grecia, Bulgaria, 

Germania, Franța, Spania, Danemarca, România. 

 Speakeri principali:

● Jan Larosse - Comisia Europeana;

● Prof. Dr. ing. Adrian Curaj - UEFISCDI;   
● Lucia Seel - International Cluster Expert ;  
● Gerd Meier zu Koecker - Manager Clusteragentur BW.



Oportunitate de promovare
 a produselor, tehnologiilor, serviciilor și competențelor Dvs. la nivel internațional 

 
     Conferința internațională  „Clusters as drivers of value chain development in the Danube 

Region” vă oferă posibilitatea promovării produselor, tehnologiilor, serviciilor și competențelor 

Dvs. la nivel internațional, ce are drept scop intrarea în parteneriate strategice la nivel 

dunărean. 



Ofertă de promovare  

Servicii:

➢ Sigla cu link pe site-ul evenimentului;

➢ Stand de prezentare: spațiu dedicat de ca. 5mp 

oferit în foaierul conferinței, posibilitate amenajare 

în mod personalizat (spider, roll up); adițional: 

măsuță și scaune;

➢ Profil în cadrul sesiunii de brokerage;

➢ Apariție în comunicatul oficial distribuit în presă.

Beneficii: 
● vizibilitate accentuată - creșterea notorietății;
● atragerea atenției vizitatorilor;

● comunicarea facilă cu vizitatorii;

● crearea de contacte calificate;

● expunerea unei game variate de materiale 

    (pliante, cataloage, roll-up).

  

                                                                                                                                                                                               
Investiție: 2000 lei*  

                                                                                                                                           

                                                                                   
                                                                                                                                                            

Ofertă de membru CLUSTERO:                                                                                                                                                                                                       
Investiție: 1000 lei*

* la prețurile afișate se adaugă TVA                                                                                                                                             



Conferințele Afaceri.ro susțin business-ul românesc
Vino alături de noi!

 http://www.afaceri.ro/afaceri-ro-galati-conference-2016/

Persoană de contact: Delia Olaru
 E-mail: evenimente@arhipelago.com

Tel.: 0732 635 726

mailto:evenimente@arhipelago.com

