Uniunea Camerelor de Comerț Internaționale Bilaterale Romania - Franța în parteneriat cu
Centrul de Afaceri Francez, ABC OPREA HOLDING & ASSOCIATES SA organizează cel mai
important Forum International de întâlniri de afaceri B2B, FUTURALLIA București, în
perioada 10 - 12 Iunie 2015 la Romexpo București. Evenimentul este susținut de Ministerul
Economiei, Comerțului și Turismului și Ministerul Afacerilor Externe.
FUTURALLIA este un forum mondial multisectorial care a fost organizat în cele mai importante
ţări ale lumii: SUA, Franța, Qatar, Canada, Turcia, Polonia, Belgia. În anul 2014 a fost organizat
în Franța, la Lyon, cu participarea a 800 de companii din 45 de ţări.
Conceptul acestui forum : pe perioada a 3 zile mai mult de 700 de societăți din 40 țări vor
participa la întâlniri individuale personalizate sub forma unor discuții de 30 minute. O societate
poate alege din catalogul online al forumului pana la 16 întâlniri programate de cate 30 minute,
iar în cadrul celor 3 seri de socializare organizate in diferite locații din București, aveți
posibilitatea de a intra in contact cu toți reprezentanții firmelor.
FUTURALLIA BUCHAREST 2015 este Forumul Mondial de întâlniri de afaceri organizate BtoB
destinat firmelor naționale și internaționale care vor sa stabilească alianțe comerciale,
industriale, financiare și tehnologice în vederea dezvoltării afacerilor la nivel internațional.
Încă de la începuturile sale din 1990, Forumul Futurallia a avut loc în fiecare an in altă țară
(Franța, Belgia, Canada, Polonia, Qatar, America, Turcia) si a înregistrat un succes imens
datorita profesionalismului organizatorilor, directorilor de companii și a participanților.
Obiectivul unui Forum FUTURALLIA este de a reuni intr-un singur loc sute de participanți la
nivel mondial, societăți naționale și internaționale din toate sectoarele de activitate : industrial,
metalurgic, electric, energetic, aeronautic, financiar, de comerț, retail și distribuție, servicii, auto,
transporturi si logistica, mecanic, chimic, farmaceutic, agro – alimentar, zootehnic, agricol,
cercetare, construcții, design si creație, cosmetic, mediu, turistic, IT, materiale plastice,
publicitate, etc.
Forumul Futurallia Bucharest 2015 vă oferă ocazia UNICĂ de a participa la întâlniri individuale
BtoB programate pe durata celor 2 zile de forum în care veți putea stabili pana la 16 întâlniri
individuale cu partenerii de afaceri din domeniul dumneavoastră de activitate.
Va invitam sa accesați site-ul oficial al Forumului Futurallia Bucuresti 2015 :
http://futuralliabucharest2015.com/ro/
Va mulțumim și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru mai multe informații.

