
Pentru că afacerile se fac cu

oameni!

NETWORKING

DE CE AM FACE?

Start up Yourself - 104206

Evenimente de networking -IUNIE 2019
Realizat de: coord. activitati inovare Marcu Marinela; coord. activitati

partener - Ghenghea Monica



Creativ înainte de cafea | 9 iunie  2019

Înscrieri pe https://www.eventbrite.com/e/creativ-inainte-de-cafea-

3-cu-andreea-giuclea-tickets-61285979013?

fbclid=IwAR2Qn6wnXLbXJvIDTd0GEwSeWOJeJetPyhV2QUpeASWL
BSpuJV0Y8ET1bPI
 

HOSTED  BY  OANA  F IL IP

WWW .  CREATIV INAINTEDECAFEA .RO

Strategii de preț pentru poziționarea pe piața
luxury| 13 IUNIE 2019

Daniel Amarandei este în prezent CEO-ul Platinum Optic. Te invită
joi pe 13.06, dis de dimineață, pentru a povesti despre eficiența și
dulceața vânzării valoroase, despre construcția echipei și proceselor
care facilitează asta, despre cât de autentică este, de fapt, lumea
luxury.

 Înscrieri: https://goo.gl/forms/C3pSj0wmVdXZbHp73

BIZZ  CLUB  IAȘ I

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /235533831 1345313 /

Digitalizarea afacerii - costuri și
beneficii, | 6 iunie 2019

Tema tratată: Digitalizarea afacerii - costuri și beneficii, va fi o
povestire despre implementarea soluțiilor tehnologice care să ne
ajute în creșterea business-urilor noastre.

Înscrieri pe: https://goo.gl/forms/C3pSj0wmVdXZbHp73

BIZZ  CLUB  IAȘ I

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /351434975516724 /

MANAGEMENTUL REPUTAȚIEI|  20 IUNIE
2019

Cât de importantă este reputația unui business? Cât de importantă
este imaginea antreprenorului care conduce afacerea? Cum ne
poate afecta performanța business-ului o atitudine de PR
nepotrivită?

Înscrieri: https://goo.gl/forms/C3pSj0wmVdXZbHp73

HOTEL  TRAIAN

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /375161463131850 /



TIME/TASK MANAGEMENT FOR
BUSSINES GROWTH -27 IUNIE 2019

Câți dintre noi nu ne găsim în situația de a ajunge dimineața la
birou și uitându-ne peste taskurile alocate să ne adresăm
întrebarea "Oare unde se duce timpul? Lucrez zilnic la rezolvarea
sarcinilor, dar parcă în loc să dispară de pe To Do List se înmulțesc".

Vom descoperi împreună câteva trucuri pentru creșterea
performanței individuale care în final să ducă la creșterea business-

ului.
îNSCRIERI: https://goo.gl/forms/C3pSj0wmVdXZbHp73

IAȘ I ,  HOTEL  TRAIAN

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /405728850027625 /

Breaking Barriers - Leadership
Conference & Networking
 2 IUNIE 2019
 

Conferința "Breaking Barriers" propune o abordare multilaterală a
ariei din viața noastră ocupate de carieră, în care se vor întâlni
oameni care doresc să își urmeze vocația, persoane preocupate de
soluții pentru schimbarea mindsetului în corporația din care fac
parte și antreprenori care, după ce și-au găsit misiunea și au reușit
să o profitabilizeze, caută cele mai bune metode de a-și motiva
angajații, pentru că știu că asta este ceea ce le asigură
prosperitatea unui business peren.

IAȘ I ,  HOTEL  INTERNAȚIONAL

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /611577529316353 /

TOPHOTEL TOURISM & INVESTMENT
CONFERENCE

TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference, cel mai
important eveniment dedicat industriei hoteliere, a turismului si a
ospitalitatii din Romania, reuneste specialisti din domeniu,

reprezentanti ai autoritatilor locale si manageri ai celor mai mari
branduri hoteliere internationale prezente pe piata romaneasca, cu
scopul de a identifica provocarile si oportunitatile de business si
analiza cele mai importante schimbari din domeniu.

16 - 17  MAI  2019

HTTP : / /WWW .RO .HOTELCONFERENCE .RO /

WIREX 2019- ”Săptămâna Regiunilor
Inovatoare din Europa”

Axată pe trei concepte cheie: a explora, a crea şi a inova, WIRE X
încurajează schimbul de cunoştinţe şi căutarea de soluţii practice
pentru o transformare economică şi societală sustenabilă, prin
intermediul cercetării şi inovării. Conferinţa va urmări parcursul de
la excelenţa regională la lanţurile valorice europene şi globale,

încercând să descopere noi sinergii între nevoile societale şi agenda
C&I, precum şi între instrumentele de finanţare, C&I şi
antreprenoriat.

I 26 -28  IUNIE  2019 ,  IAȘ I

HTTP : / /WIRE2019 .EU /


