INVITATIE
Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor – ARAD 2019
Arad - 28 noiembrie 2019
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad şi Conferintele BTL Design împreună cu
Partenerul Principal CEC BANK vă invită să participați la dezbaterea deschisă „SOLUŢII PENTRU
DEZVOLTAREA IMM-urilor – ARAD 2019, ce va avea loc în data 28 noiembrie 2019, începând cu
ora 9:30, la centrul expoziţional Expo Arad, pavilion A, sala de conferinţe, etaj 1.
Vă propunem un eveniment în care puteți afla informații noi, care vă pot folosi în procesul de
dezvoltare a afacerii sau puteți interacționa și face schimb de experiență cu alți antreprenori și
întreprinzători.
De aceea am invitat pentru dumneavoastră reprezentanți ai autorităților locale și centrale cu
impact în mediul economic și vorbitori din mediul privat care pot veni cu soluții aplicate în business.
Noi, în calitate de organizatori am asigurat gratuit locația și un catering minim care să facă placută
participarea la acest eveniment. Puteți transmite această invitație și către alte firme din cercul
dumneavoastră de afaceri.
Totodată vom pune în mod gratuit la dispoziția fiecărui participant un loc dedicat în care fiecare
poate să-și prezinte materialele de promovare proprii: pliante, flyere sau cataloage.
Vă ataşăm la această invitaţie gratuită un draft de program al evenimentului pentru a fi consultat şi
a avea informaţii detaliate despre această manifestare. Pentru promovarea companiei la acestă
dezbatere vă rugam să ne contactaţi la tel: 0723 451292/ 0724146809 şi email:
btldesign@gmail.com
Pentru înregistrare vă rugăm să ne trimiteţi formularul completat pe e-mail la
btldesign@gmail.com sau online pe www.btldesign.ro.
Locurile sunt limitate şi sunt confirmate în ordinea înscrierii!
Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră!
Formular înscriere invitat eveniment
Vă rugăm să completaţi formularul şi să îl transmiteţi la coordonatele de mai jos.
Formularul poate fi transmis prin e-mail: btldesign@gmail.com
Informatii suplimentare la tel. 0724146809 / 0723 451292.
Numele Companiei:......................................................
Adresa: .....................................................................................................................
Oraş................................................... Judeţul:..............................................................................
Numele participantului: 1..............................................................................................................
2..............................................................................3..................................................................
Funcţia:1........................................2............................................3...............................................
Telefon: .....................................Mobil:......................................... ....................................
Email:.......................................................Site:..........................................................................
Vreau sa promovez gratuit compania prin intermediul materialelor promotionale
*pentru ca accesul în sală să se realizeze mai uşor și să puteți participa la tombola vă rugăm să aveţi o carte
de vizită sau formularul completat

