
Pentru că trăim într-o lume în care

fără conexiuni este foarte greu să
ținem pasul cu schimbările din jur

și pentru că nu ne place când ne

simțim singuri

NETWORKING

DE CE AM FACE?

Start up Yourself - 104206

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

partener - Ghenghea Monica



Despre convingerile limitative care ne
controlează viața | 16 MAI 2019

Înscrieri pe https://goo.gl/forms/C3pSj0wmVdXZbHp73
Iată 3 argumente care să te determine să participi:
1. Vei face cunoștință cu oameni de #business din domenii de
activitate variate;

2. Vei face #networking eficient și vei primi referințe calde;

3. Vei învăța lucruri noi, necesare fiecărui antreprenor, prin
intermediul momentului de #educație și vei asista la prezentarea
unei #firme, membră bizz.club.

HOSTED  BY  BIZZ .CLUB  IAS I  AND  DEVOS

 Inovarea și rezolvarea problemelor în afaceri|
23 MAI 2019

Cu ajutorul unor metodologii inovative, aplicate international si
aduse pt prima data in Iasi, la Atelierul de Idei, Cristina ne va facilita
sa intelegem puterea gandirii creative in inovarea proceselor de
business si rezolvarea de probleme strategice.

 https://goo.gl/forms/C3pSj0wmVdXZbHp73

BIZZ  CLUB  IAȘ I

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /623169241522309 /

CUSTOMER JOURNEY - CUM SĂ VINZI
EFICIENT | 30 MAI 2019

Din păcate, astăzi vorbim preponderent despre aducerea în fluxul
nostru de vânzare a clienților noi. Ce facem însă cu cei care sunt
deja în portofoliul nostru?

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

BIZZ  CLUB  IAȘ I

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /371 120383748737 /

SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI CURAJOSI| 
MAI 2019

In regiunea Nord-Est, alocarea financiara disponibila in cadrul
acestui apel de proiecte este de 26,26 milioane euro.

Stim ca ati asteptat cu interes lansarea acestui apel de proiecte si
venim in intampinarea nevoii dumneavoastra de informare, astfel
incat va invitam sa luati parte la unul din evenimentele noastre,

care se vor desfasura dupa cum urmeaza:

- 23 mai 2019, la Botosani , Hotel Rapsodia, Ora 11.00

- 28 mai 2019,  la Piatra Neamt, Hotel Central Plaza, Ora 11.00

Accesul la evenimente va fi posibil exclusiv in baza inregistrarii
utilizand formularul de inregistrare -

http://www.adrnordest.ro/news.php

ADR  NORD  EST  

WWW .ADRNORDEST .COM



Dezvoltarea eficientă și durabilă a
afacerii 6 MAI 2019

Proprietari de afaceri și manageri de companii din peste 50 de
domenii de activitate se vor reuni pentru a se cunoaște, pentru a
stabili parteneriate, pentru inspirație și informații, pentru a se relaxa
într-o atmosferă premium cu Marius Ghinea

IAȘ I ,  CONGRESS  HALL  PALLAS  MALL

HTTPS : / /DEVOS .RO /DEVOS -4 /

DIGITAL DIVAS
Editia 8, 28 mai 2019
 

Freedom to learn, Power to create, Wisdom to inspire
Pentru ca ai libertatea de a-ti alege propriul drum, pentru ca ai
energie si curaj, pentru ca esti un creator de frumos si pentru ca stii
ca nu exista visuri prea mari. Pentru ca tu stii exact cine esti, vino
alaturi de noi la o noua editie Digital Divas indrazneata, plina de
inspiratie si informatii de top. Va fi o zi dedicata unei frumuseti
libere, nonconformiste si curajoase.

PALATUL  BRAGADIRU ,  BUCUREST I

HTTPS : / /WWW .DIGITALDIVAS .RO /

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 /

PR FORUM
Editia 13

Participa la o zi intensa in care vei afla totul despre creativitate in
PR, strategii eficiente de comunicare online, tactici de mentinere a
relatiilor cu liderii de opinie si provocarile industriei in 2019. Vino la
o zi de workshop-uri aplicate, gandite sub conceptul PR Academy.

Reprezentantii agentiilor de top din Romania vor aduce in prim
plan cele mai importante subiecte din comunicare

I 28 -29  MAI  2019

HTTPS : / /WWW .PRFORUM .RO /


