
 

 

 

 
Stimate Doamne / Stimaţi Domni,     
 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad vă invită să vă prezentaţi oferta de 
produse şi servicii în cadrul evenimentului: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EXPO ARAD - COMPLEX DE TÂRGURI EUROREGIONAL 

4.000 mp interior, 20.000 mp exterior, amfiteatru 700 locuri, săli de conferinte 50 - 300 locuri, 
restaurant, bar, parcări 

 

De ce să participaţi la EDU2JOB FOR LIFE 2017 

• Aici aveți șansa de a avea contact direct cu vizitatori din publicul dumneavoastră țintă. 

• Oferta dumneavoastră se va bucura de mare interes, datorită faptului că apropierea sfârșitului de an 

școlar și universitar aduce o cerere mare de oferte din domeniul locurilor de muncă și din cel 

educațional.  

• Aici aveți posibilitatea să vă promovați produsele și serviciile. 

• Vă puteți crește baza de date a potențialilor clienți. 

• Profitați de oportunitățile plasării evenimentului în proximitatea zonei transfrontaliere și a marilor 

centre universitare și economice din vestul României. 
 

Ce vom face noi în calitate de organizatori 
• Vom organiza un eveniment în cadrul căruia vă vom pune la dispoziție toate serviciile noastre 

pentru a vă putea prezenta oferta în condiții optime. 

• Vom încheia parteneriate cu instituții și organizații guvernamentale, private, ONG-uri din țară și 

străinătate specializate, organizații cu expertiză în domeniul educației și al pieței muncii. 

• Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori. 

• Vom asigura transportul elevilor de clasa a XI – a și a XII – a din municipiu şi judeţ gratuit, in 

grupuri organizate. 
 

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră 

• Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul târgului. 

• Să pregătiți vizitatorilor o ofertă atractivă care să îi determine să vă aleagă pentru încheierea unei 

afaceri. 
 

Toate eforturile noastre vor fi concentrate pentru organizarea unei manifestări de calitate, astfel încât 
participarea la târgul EDU2JOB FOR LIFE 2017 să sprijine dezvoltarea afacerii Dumneavoastră. 
 

 

Cu considerație, 
Gheorghe SECULICI       
Presedinte C.C.I.A.       

 

 

 
                   11-12 mai 2017 
  

 
Eveniment internațional 

pentru educație  
și locuri de muncă 

EDU2JOB FOR LIFE este un eveniment de maximă importanță pentru vestul României sub aspect social 

și economic, care pune alături, într-un mod strategic, oferte din două domenii complementare:  

cel al educației și cel al locurilor de muncă. 


