
Pentru că afacerile se fac cu

oameni!

NETWORKING

DE CE AM FACE?

Start up Yourself - 104206

Evenimente de networking - IANUARIE 2020
Realizat de: coord. activitati inovare Marcu Marinela; coord. activitati

partener - Ghenghea Monica



School of PR & Event Based Marketing
StrategyPublic · Hosted by AGEO Biz &
Corporate Events and Amalia Georgescu
 | 21-23 FEBRUARIE  2020

Intră în lumea specialiștilor în relații publice, comunicare,

marketing sau a organizatorilor de evenimente și află ce trebuie să
faci pentru a deveni un profesionist în domeniu!AGEO Events
organizează o nouă sesiune de trainiguri, axate pe dezvoltarea de
Strategii de Marketing (EventBasedMarketing), Strategii de
Comunicare și Relații Publice!

 

IAS I ,  AGEO  BIZ  &  CORPORATE  EVENTS

DETALI I  DESPRE  EVENIMENT :

PENTRU  MAI  MULTE  DETALI I  TE  RUGAM  SA  ACCESEZI  PAGINA :

HTTPS : / /AGEO .RO /BIZ /SCHOOL -PR -EVENT -BASED -MARKETING -

STRATEGY /

PENTRU  INSCRIERI  SI  BILETE  TE  RUGAM  SA  ACCESEZI :

HTTPS : / /APP .EVENTWAY . IO /E /SCHOOL -OF -PR -EVENT -BASED -

MARKETING -STRATEGY

|RPA Meetup #10Public ·  | 19 februarie 2020

RPA Meetup is an afterwork event with presentations, workshops,

networking and fun. We will bring to you great speakers, high
quality content and meaningful discussions

HOSTED  BY  AGGRANDA  AND  4  OTHERS  LA  FAB  LAB  IAS I

HTTPS :HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /2682446001804
506 /

Iași - Lansare Ghidul Antreprenorului
ÎncepătorPublic - 8 FEBRUARIE 2020 
Hosted by Ghidul Antreprenorului Începător, 

Afacerile vin și pleacă. Afacerile cresc, stagnează sau mor subit.
Afacerile zboară în sus sau în jos. Sunt multe lucruri pe care trebuie
să le știe cineva aflat în postura să stea la manșa unei afaceri, iar de
foarte multe ori lucrurile astea nu se găsesc în cărți. E sănătos să știi
ce ai de făcut atunci când te lovește realitatea unui mediu de afaceri
atât de instabil ca cel din România.

BINDU ,  IAS I

DETALI I  EVENIMENT :

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /616752429077674 /



 Thursday Cocktails & Networking, ediția
a II-aPublic · Hosted by Romanian
Business Leaders - Filiala Iași and 2 others

Ne-am întors și în 2020, cu evenimente de calitate, care îmbină utilul cu
plăcutul. Serile de networking ne aduc relaxare și în același timp putem
lega relații între noi, antreprenorii. Ne-am propus și în acest an să
dezvoltăm proiecte pentru nevoile tale de antreprenor. Astfel, te invităm
pe 20 februarie la o seară liniștită, în inima Copoului, într-un restaurant
primitor, Trattoria AllaCasa, de la ora 18:30. Atunci, ne vom întâlni sau
reîntâlni, vom discuta despre tips & tricks pentru a ne dezvolta mai mult
companiile, vom relaționa cu diferiți antreprenori și vom afla ce facem și
de ce facem lucruri în RBL Iași. Hai și tu pe 20 februarie,

IAS I ,  20  FEBRUARIE

ÎNSCRIERILE  SE  POT  FACE  AICI :

HTTPS : / /EVENIMENTE .HEME .RO /THURSDAY -COCKTAILS - -

NETWORKING -EDIT IA -A - I I -A -RBL - IAS I /COMANDA /PREȚUL  BILETULUI
ESTE  DE  100  DE  LEI  (TVA  INCLUS ) .

Pitching cu antreprenorii din Iasi - Maratonul
de Business IasiPublic · Hosted by Fab Lab
Iasi and 3 others 19-21 februarie 2020

The Pitch Advisory Group este o initiativa a Grupului de lucru
antreprenoriat din cadrul CCIFER - Le Booster, care propune sesiuni
de discutii in care antreprenorii au ocazia de a-si prezenta
proiectele in fata unui panel format din specialisti.Cu ocazia
Maratonului de Business de la Iasi, CCIFER invita antreprenorii din
Fab Lab sa se inscrie la aceasta sesiune de pitching pentru a-si
prezenta proiectele. 

IAS I ,  FAB  LAB

TE  POTI  INSCRIE  AICI  :

HTTPS : / /WWW .CCIFER .RO /RO /EVENIMENTE /AGENDA /E /EVENT /

PITCHING -CU -ANTREPRENORI I -DIN - IAS I .HTML



 Cum aducem obiectivele strategice  cu
picioarele pe pamant

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. Vei avea ocazia să socializezi cu alți antreprenori ce își doresc
continuu să crească, să ajungă la următorul nivel
.Cine poate participa la întâlnirile #BizzClub?#Antreprenori, #manageri,
reprezentanți ONG-uri, team-leaderi, manageri HR, proprietari de afacere,

reprezentanți regionali companii, persoane cu profesii liberale.Pentru că
întâlnirea este un eveniment care are ca scop dezvoltarea contactelor de
afaceri, îți sugerăm să fii pregătit cu minim 10 de cărți de vizită.

Participarea la primele 3 întâlniri, în calitate de invitat, este gratuită (se
plătește doar micul dejun - 30 de lei).

IAS I ,  ANDALOU  GASTRO  BAR ,  6  FEBRUARIE  2020

ÎNSCRIERILE  SE  POT  FACE  AICI :PENTRU  CEI  CARE  DORESC  SĂ
PARTIC IPE ,  Î I  RUGĂM  SĂ  COMPLETEZE  FORMULARUL  DE
ÎNSCRIERE :HTTPS : / /GOO .GL /FORMS /C3PSJ0WMVDXZBHP73

BUSSINES PROCESS-MODEL MATURITI  ·  20
februarie 2020

Creșterea unei afaceri aduce după sine complicații ce pot pune în
pericol însăși existența sa pe termen lung. În cadrul ediției a 6-a din
2020 a bizz.club Iași vom discuta despre nivelele de maturitate ale
unei afaceri.  Vom vedea cum putem utiliza standardul BPMM -

Business Process Maturity Model - pentru a evalua organizațiile, a
identifica elementele care ne limitează creșterea și a găsi
oportunități de îmbunătățire a performanțelor.
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.

 

IAS I ,HOSTED  BY  ANDALOU  GASTRO  BAR

 

TE  POTI  INSCRIE  AICI  :  ÎNSCRIE -TE  ACUM  LA  ÎNTÂLNIREA
NOASTRĂ !  LOCURILE  SUNT
LIMITATE !HTTPS : / /GOO .GL /FORMS /C3PSJ0WMVDXZBHP73



Elemente ce stau la baza constructiei
unui brand

Întâlnirea de joi va fi despre branding. De ce, când, dar mai ales care
sunt etapele? Nu există o rețetă unică și general valabilă, așa că vom
vedea împreună procesul dezvoltat și optimizat în timp de agenția
Boomerang. Se anunță o nouă ediție incendiară.

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. Vei avea ocazia să socializezi cu alți
antreprenori ce își doresc continuu să crească, să ajungă la
următorul nivel
.Cine poate participa la întâlnirile #BizzClub?#Antreprenori,
#manageri, reprezentanți ONG-uri, team-leaderi, manageri HR,

proprietari de afacere, reprezentanți regionali companii, persoane cu
profesii liberale.Pentru că întâlnirea este un eveniment care are ca
scop dezvoltarea contactelor de afaceri, îți sugerăm să fii pregătit cu
minim 10 de cărți de vizită.

Participarea la primele 3 întâlniri, în calitate de invitat, este gratuită
(se plătește doar micul dejun - 30 de lei).

IAS I ,  ANDALOU  GASTRO  BAR ,  27  FEBRUARIE  2020

ÎNSCRIERILE  SE  POT  FACE
AIC I :HTTPS : / /GOO .GL /FORMS /C3PSJ0WMVDXZBHP73
DETALI I  DESPRE  EVENIMENT :

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /2865203100204060 /

 TEACHIDEAS- INTRO STARTUP BASIC
  26 februarie 2020

Anul 2020 a fost declarat „Anul Internațional al sănătății planetei”, iar
noi nu putem fi indiferenți la provocările globale!Credem că startup-

urile și inovația pot avea un rol vital în lupta pentru atenuare
schimbărilor climatice. Din acest motiv am decis ca tema acestei ediții
să fie #ClimateChangeChallenge.

IAS I ,HOSTED  BY  AULA  MAGNA  UAIC  

 

TE  POTI  INSCRIE  AICI  :

DETALI I  DESPRE  EVENIMENT :

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS / 1329854693882969 /

   Startup Demo Hours la BacăuPublic · Hosted
by Rubik Hub and Nest Hub - Community &
Coworking, 20 februarie 2020

Fie că ești sau nu antreprenor, dar ai o idee de afacere în care crezi și în care
ești dispus să-ți pui toată energia pentru a o transpune într-un business de
succes, vino să ne-o prezinți!  Pentru a-ți rezerva un loc, înscrie-te aici:
https://rubikhub.typeform.com/to/PlYCNx  Startup Demo Hours este întâlnirea
organizată de noi la tine în oras, în care tu ai ocazia să ne povestești despre 

 ideea, proiectul sau investiția ta, cu scopul de a stabili împreună ce potențial
sau valoare adaugată poate avea. 

DETALI I  DESPRE  EVENIMENT :

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS / 178026906763238 /



ACȚIUNI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ
SI NETWORKING

Civic Heroes - Civic Awareness and
Action in the Community

ÎDacă simți că poți face mai mult pentru comunitatea locală,

participa la acest eveniment unde poti atat dona, cat si sustine in
mod activ proiecte comunitare. Ai ocazia sa te intilnesti si cu alti
antreprenori implicati in activitati de responsabilitat sociala

7  FEBRUARIE  FAB  LAB

HTHTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /CERCULDEDONATORI IASI

LA MASĂ

Ne adunam in jurul ingredientelor si al oamenilor ca sa descoperim
povesti culinare cu sens. Pe 22 februarie, ne adunam in jurul mesei
la un mic dejun tihnit, cu mancare sanatoasa si de sezon.

Impartasim povesti despre placerea de a gati (si a manca),

descoperim gusturi si oameni noi, ne conectam la natura si la cei
din jur. Meniul va fi unul specific micului dejun. Ne vom bucura de
produse locale, de gusturi bune si linistea unei dimineti
impreuna.Intalnirea va avea loc la Acaju, un loc unde se intampla
atatea lucruri minunate, de la 10:30. Locurile sunt limitate.Inscrierea
se face prin mesaj privat pe pagina noastra de Facebook. Costul
unui bilet este o donatie de 70 de lei în contul Asociatiei Convivia -

RO76BRDE240SV06649732400 Prin participarea la masa Convivia,

sustii initiativele si proiectele noastre de educatie gastronomica,

producatorii locali și consumul responsabil.La masa este despre
fiecare, dar si despre noi toti.

22  FEBRUARIE  2020  I  ACAJU  IAS I

HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /EVENTS /2682446001804506 /


