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Dragi jurnaliști, 

Bursa de Valori București vă invită la
evenimentul de lansare a cărții Made in
Romania - 15 companii pentru creșterea
economiei românești și poveștile lor
unice,ocazie cu care anunțăm și ediția a doua a
proiectului Made in Romania. Pe parcursul
acestui an am descoperit și interacționat
îndeaproape cu unele dintre cele mai inovatoare
companii din țară. Joi, 14 decembrie, în
intervalul 09:30 - 11:30, aveți posibilitatea să le
cunoașteți traseul. 

 

La eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai
companiilor Cris-Tim, Agricover, Electrogrup,
Irum, Autonom, Safetech, Lasting Group (listă în
curs de actualizare). 

 

Agenda preliminară a evenimentului:
 09:00 - 09:30 - Welcome coffee

 09:30 - 09:45 - Cuvânt de deschidere - Lucian
Anghel, Președinte Bursa de Valori București

 9:45 - Deschiderea ședinței de tranzacționare
alături de finaliștii proiectului, parteneri, traineri 

 09:45 - 10:00 - Impactul proiectului Made in
Romania - Zuzanna Kurek, Director Adjunct
Business Development&Marketing

 10:00 - 10:30 - CEO ai companiilor

Vă așteptăm la sediul BVB,
etaj 14, sala Aquarium, ora
09:30.

Decembrie 2017
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CONFIRM
PARTICIPAREA
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finaliste Made in Romania despre proiect
 10:30 - 11:00 - Reprezentanții partenerilor din

ediția 2017 și ediția 2018 
 11:00 - 11:15 - Lansarea cărții și informații

despre ediția din 2018 a proiectului Made in
Romania

 11:15 - 11:30 - Q&A
 11:30 - Networking

 

Pentru confirmarea participării, vă rugăm să ne
scrieți la adresa comunicare@bvb.ro. 

 

Vă mulțumim,
 Echipa BVB
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