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Comunicat tip General in Afaceri

E-Invest Marketing şi Fundaţia Post Privatizare vă invită la conferinţa „Strategii
de creştere şi dezvoltare prin utilizarea mediului online pentru IMM-uri şi
antreprenori”, care va avea loc în perioada 11-12 iunie 2009 la Cluj-Napoca, la
Casa de Cultură a Studenţilor. Evenimentul este inclus pe agenda Comisiei
Europene în seria de evenimente internaţionale din cadrul primei ediţii a
“Săptămânii IMM-urilor” 2009.

Participanţii vor avea oportunitatea să răspundă, împreună cu trainerii/speakerii de
renume din mediul online care vor onora evenimentul, la câteva întrebări:1. Cum pot
reduce impactul negativ al actualei crize economice asupra companiei mele?2. Care
ar fi cel mai bun sistem de management pe care ar trebui să-l aplic în situații de criză
prin mediul online?3. Care sunt pericolele pe care compania mea ar trebui să le evite
aplicând o politică de adaptare la actualul context economic şi ce acţiuni ar trebui
urmate pentru a le evita ? 4. Poate compania mea să-şi asigure stabilitatea într-un
context economic negativ?Pe parcursul a două zile de conferinţe şi workshop-uri, vă
puteţi întâlni cu personalităţi consacrate în domeniul în care activează:Sergiu Biriş,
General Manager al Trilulilu.ro;Daniel Gruia, General Manager al Business Cult şi
Consilier pentru probleme IT în cadrul ANAFMădălin Matica, Consultant E-marketing &
Marketing, Managing Partener al DotCommerce RomâniaMarius Deak, Strategy
Director al Green Pixel Doru Panaitescu, Consultant independent onlineCiprian Stavar,
Consultant în marketing şi comunicare interactivăAlin Zăinescu, Antreprenor
onlineEmil Zahan, Team Leader, Proiect de asistenţă tehnică Phare CES 2006Taxa de
participare este de 99 euro (TVA inclus). Pentru membrii care se înscriu în urma
primirii acestei invitaţii, până la data de 5 iunie 2009, Clubul Întreprinzătorului Român
le oferă o reducere de 50% a taxei de participare. preia 50% din costurile de
participare. Pentru detalii şi înscrieri, vă rugăm să accesaţi site-ul conferinţei, la
http://solutiicriza.ro
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