Cities of Tomorrow #3
Locul desfasurarii: Hotel Crowne Plaza
Organizator: AHK Romania, Asociatia Zeppelin

Cities of Tomorrow aduce pentru al treilea an consecutiv, experti de talie mondiala din
arhitectura si urbanism, la Bucuresti. Cea de a treia editie a conferintei internationale,
organizate de AHK Romania (Camera de Comert si Industrie Romano - Germana) in
parteneriat cu Asociatia Zeppelin , va avea loc in data de 24 martie la Hotel Crowne Plaza.
Evenimentul are ca scop promovarea solutiilor inteligente pentru o dezvoltare sustenabil a a
oraselor, iar tema centrala a editiei din acest an este mobilitatea. Printre invitatii
internationali care si-au anuntat prezenta la eveniment se numara Prof. Jorn Walter,
directorul de planificare urbana al orasului Hamburg, una dintre cele mai dinamice metropole
din Uniunea Europeana si punct de atractie pentru numeroase companii internationale si
institutii. Orasul Hamburg nu s-a extins pe terenurile agricole de la periferie ci a reciclat zona
portuara din interiorul acestuia. HafenCity Hamburg (Orasul Port) a absorbit cresterea cu
circa 40% a orasului si a definit un nou standard de excelenta in dezvoltarea urbana. Prof.
Jorn Walter va vorbi despre utilizarea eficienta a terenurilor, despre mobilitate durabila si
alte aspecte legate de acest ,,oras al drumurilor scurte si atractive". De asemenea dl. Marcin
Lapinski, presedinte al Skanska Property Romania, una dintre cele mai mari companii de
dezvoltare imobiliara si constructii din lume, va fi prezent in workshopul "Orase in
transformare". Skanska Romania este dezvoltatorul Green Court Bucharest, proiect certificat
LEED Gold. Compania a ales sa implementeze solutii sustenabile in proiectele pe care le
dezvolta pentru a spori gradul de eficienta a cladirilor si confortul chiriasilor sai. Evenimentul
isi propune sa reuneasca sub acelasi acoperis arhitecti si urbanisti, membri ai comunitatii de
afaceri, dar si reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, cu scopul de a prezenta,
dezbate si identifica solutii pentru orasele actuale si viziuni pentru orasele viitorului.
Trenduri, strategii, piata imobiliara si infrastructura, economia, cultura, arhitectura si noile
tehnologii sunt doar cateva dintre elementele care vor fi discutate si care fac parte din
procesul de dezvoltare al oraselor. Mai multe detalii despre agenda evenimentului "Cities of
Tomorrow" si inscrierile pentru participare le puteti gasi pe website-ul:
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/cities-of-tomorrow-3-mobility/

Despre Camera de Comert si Industrie Romano-Germana
Camera de Comer? ?i Industrie Româno-German? (AHK Romania), înfiin?at? în septembrie
2002, num?r? în prezent peste 600 de firme membre, fiind cea mai mare Camer? de comer?
bilateral? din România. Prin serviciile pe care le ofer?, AHK Romania nu sus?ine doar
firmele germane la intrarea lor pe pia?a româneasc?, ci în egal? m?sur?, este un partener
pentru firmele române?ti care doresc s? intre pe pia?a german?.
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Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.
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