
 

 

 

Calea
Tel.:
Fax: 
Emai
www

Se

Min
pat
din
del
pre
Eve

 
Pe 
ser
sof
AU
SER
SO

 
Pro
dez
dez
dez
sup
mo

 
Pri
ino
tim
soc

 
Eve
ind
tec

 
Ce
com
pro
con

 
În 
org

 
La 
bra
pre
exp

a Victoriei, nr.152
: +4 021 2025399  
 +4 021 2025 328 
il: birou_presa@m

w.minind.ro 

erviciul Com

 
nisterul Ec
tronatul d
n cadrul C
legaţiei ro
estigioasă 
enimentul 

 o suprafa
rvicii de î
ftware: AL
TOMATIZĂ
RVICES, M
FTECH, VIS

odusele şi 
zvoltare a
zvoltare d
zvoltare n
port IT, se
obile smart

n particip
ovative din
mp a conc
cietatea in

enimentul 
dustriei IT
chnical int

le 14 firm
mpanii stră
oduse, întâ
nferinţe și 

contextul 
ganizată la

 acest ev
andului se
ezenţei rom
pozante la

2, Sector 1, Bucur
 

minind.ro  

municare și 

conomiei, 
e profil AR

Consulatulu
omânești 

din dom
 s-a derula

aţă de 105
înalta teh
LTOM  CO
ĂRI INDUST
M&M MEDIA
SUAL FAN,

serviciile p
aplicaţii m
e software

near-shore,
ervicii de 
t/Dual, SIM

parea la 
n domeniu
cretizat un
nformaţion

 a reprez
T din Rom
telligence

me prezen
ăine intere
âlniri bilat
 seminarii.

 participar
a Barcelona

veniment d
ctorial Ro
mânesti la
a standul 

reşti 

 Relaţii Pub

 
COM

Comerţulu
RIES și cu 
ui General
la Mobile

meniul co
at în perioa

5 mp, în 
hnologie, 1
ONSULTING
TRIALE, EV
ANET COM
 ZYNK SOF

promovate
mobile de 
e offshore,
, furnizare
 alerte din
M tablete P

MWC 201
ul comunic
nul dintre 
ală.  

zentat o o
mânia şi a

. 

te la târg
esate de p
terale ale 
. 

rii române
a seara rom

de promo
mania IT, 

a târg, au p
României,

blice   

MUNICAT D

ui şi Relaţ
sprijinul B
l al Român
e World 
omunicaţiil
ada 22 – 25

pavilionul 
14 compa

G, CABRIO 
VOZON SY
M, OCRMO
FTWARE. 

e la standu
 înaltă ca
, software
e de soluţi
n trafic in
PC), acceso

16, Român
caţiilor mo
 obiective

oportunita
a brandulu

g au anga
produsele ş
 oamenilo

ești la MW
mânească 

vare a ca
 organizat
participat,
 clienţi ex

DE PRESĂ 

ţiilor cu M
Biroului de 
niei la Ba
Congress 
lor mobil
5 februarie

 naţional 
nii român
 INVESTME

YSTEMS, IN
O TECHNO

ul naţional 
alitate, We
e la coman
ii IT ”la c
n timp rea
orii pentru

nia și-a p
obile - viit
ele strateg

te de cre
ui sectoria

jat un pr
şi serviciile
r de aface

WC 2016, î
 - Romania

apacitaţilo
t cu scopu
, alaturi de
xistenţi si 

 

Bucu

  

Mediul de A
 Promovar
rcelona, a
 2016 (M
e și a 
e 2016 la B

al Român
esti din d
ENT, COM

NFOBEST R
OLOGY INC

 al Români
eb, sistem
dă, integr
heie” sau 
al, produs
u tablete ş

prezentat 
torul acest
giei guver

eştere a v
al  Romani

ogram de 
e românes
eri români

în data de
an IT&Mobi

or industri
ul de a ofe
e reprezen
 potenţial

urești, 26 f

Afaceri, în
re Comerci
au organiz

MWC 2016
tehnologie

Barcelona, 

iei, au ex
domeniile 

MPUTARIS 
ROMANIA, 
C., ROPAR

iei acoperă
me softwa
rări de sist
 pe coman
se electron
şi telefoane

tehnologi
tei industr
namentale

vizibilităţii
a IT – Cr

 întâlniri 
sti, au avu
i cu poten

e 23 februa
ile Evening

iei IT din 
eri mai mu
ntanţii firm
i partener

februarie 

n colabora
ial - Econo

zat particip
6), manife
ei inform
 Spania. 

xpus produ
 comunica
ROMANIA,
IT SIX GL

RDO, SIMA

ă o gamă l
are de tes
teme servic
ndă, servic
nice (telef
e mobile, 

iile şi sol
rii, şi în ac
e - trecer

i şi promo
reative ta

prestabilit
t loc lansă

nţiali parte

arie a.c. a
g.  

 România 
ulta vizibi

melor româ
ri de aface

 2016  

re cu 
omică 
parea 
estare 
aţiei. 

use şi 
aţii şi 
 ETA 

LOBAL 
ARTIS, 

largă: 
stare, 
cii de 
cii de 
foane 
etc.  

luţiile 
celaşi 
ea la 

ovării 
alent, 

te cu 
ări de 
eneri, 

a fost 

 şi a 
litate 
ânești 
eri ai 



acestora, precum si reprezentanţi ai corpului consular acreditat la Barcelona, ai 
autoritaţilor locale și ai mediului asociativ, de afaceri și de presă cu relevanţă pentru 
sectorul IT&C.  
 
La ediţia din acest an a MWC, cea de-a 11-a desfăşurată la Barcelona, au expus peste 
2.300 de companii din peste 80 de ţări, în cele opt hale ale târgului pe aproximativ 
100.000 mp. Manifestarea a fost deschisa atât specialiştilor cât şi publicului larg. 
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