CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR DE AFACERI
EMIRATELE ARABE UNITE – ROMANIA
DUBAI – 15 – 20 Februarie 2015

INVITAȚIE
Camera de Comerț și Industrie Alba împreună cu partenerii săi :Compania Asayel Tours din Dubai Emiratele Arabe Unite și societatea de turism SC Velimed SRL din Mediaș vă invită să participați la:
CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR DE AFACERI
EMIRATELE ARABE UNITE – ROMANIA
Conferința se vrea a fi o invitație adresata întreprinzătorilor, managerilor, precum și persoanelor
interesate de dezvoltarea unei afaceri, să descopere oportunități de implementare, dezvoltare si
finanțare. Evenimentul este deschis oamenilor de afaceri și persoanelor cheie din administrația locală
și de stat şi va cuprinde prezentări, sesiuni interactive de discuţii între participanţi si consultanţi,
existând posibilitatea comunicării informale.
Conferinta se va desfașura în sala de conferințe și evenimente din cadrul complexului hotelier
Movenpick Hotel Deira (5 stele), Dubai, în perioada 15 – 20 FEBRUARIE 2015 și se va desfașura sub
patronajul Camerei de Comerț si Industrie Dubai, Emiratele Arabe Unite.

TEMATICA
♦ Turism si servicii turism
♦ Hoteluri si alte facilitati de cazare
♦ Industria alimentara
♦ Fabricarea bauturilor
♦ Fabricarea produselor textile
♦ Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei
♦ Fabricarea produselor din mase plastice, prelucrari mecanice
♦ Industria constructiilor metalice si a produselor din metal
♦ Fabricarea echipamentelor electrice
♦ Industria lemnului si a mobilei
♦ Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer
condiționat, energia verde
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♦ Constructii si lucrari speciale de constructii
♦ Aparatura medicala
♦ Tranzactii imobiliare
♦ IT si activitati de servicii in tehnologia informatiei
♦Invatamant universitar
♦Vanatoare si pescuit
♦ Parfumerie si cosmetice
♦Ocuparea fortei de munca
PROGRAM CONVENȚIE
Duminica –15 Februarie, 09:00 – 15:00
09:00 – 10:00 mic dejun
10:00 – 10:30 welcome coffee
10:30 – 11:30 primirea participantilor
11:30 – 14:00 deschiderea conferintei
- discurs deschidere tinut de oficialitati ale Camerei de Comert
- discursuri tinute de reprezentanti ai oamenilor de afaceri din Emirate
- discursuri de deschidere si prezentare a oamenilor de afaceri din Romania
14:00 – 15:00 pranzul
Luni – 16 Februarie, 09:00 – 15:00
09:00 – 10:00 mic dejun
10:00 – 11:00 inregistrarea participantilor
11:00 – 11:30 coffee break
11:30 – 14:00 repartizarea participantilor pe module de activitate
14:00 – 15:00 pranzul
Marti – 17 Februarie, 09:00 – 15:00
09:00 – 10:00 mic dejun
10:00 – 11:30 activitati prezentare pe modul
11:30 – 12:00 coffee break
12:00 – 14:00 revenire la discutii in cadrul modulelor
14:00 – 15:00 pranzul
Miercuri – 18 Februarie, 09:00 – 15:00
09:00 – 10:00 mic dejun
10:00 – 11:30 activitati prezentare pe modul
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11:30 – 12:00 coffee break
12:00 – 14:00 revenire la discutii in cadrul modulelor
14:00 – 15:00 pranzul
Nota: Organizatorii isi rezerva dreptul sa modifice si sa actualizeze programul conventiei.
Coffee break
Pe durata celor 4 zile de conferinta, participantii vor avea la dispozitie un bufet deschis ce va include:
cafea, ceaiuri, sucuri naturale, bauturi racoritoare, sandvisuri asortate, gustari, dulciuri si prajituri
precum si o gama variata de fructe.
PACHETE PARTICIPANT
CATEGORIE
PACHET 1
PARTICIPANT
CONVENTIE

PRET/EURO

1,500

CONTINUTUL PACHETULUI
- Bilet avion dus-intors (incluse toate taxele )
- Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport.
- Participare la lucrarile conventiei in zilele15,16,17 si18
Februarie 2015.
(LCD proiector, ecran LCD proiector,2 seturi mapa luat
notite,sistem audio-video,wireless microfon, wireless
internet-viteza 1mbps)
- Cazare perioada 15-20 Februarie 2015 (5 nopti, camera
dubla, 2 paturi) .
- Mic dejun pentru zilele 16,17,18,19 Februarie 2015.
(Pauza de cafea intre sesiuni tip buffet (sendviciuri asortate,
bauturi racoritoare, ceaiuri, fructe, prajituri).
- Pranz
- Supliment single

PACHET 2
PARTICIPANT
CONVENTIE
Optional cina

+380

45/zi

La cererea participantului

Pentru confirmare și trimiterea formularului de participare vă rugam să ne contactați la
urmatoarele numere de telefon: 0258/813631, 0258/811772, sau email:cciaalba@cciaalba.ro
Cu deosebită considerație,
Corneliu Orzea
Președinte
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