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Economia pe 4 roți!

Locația: Hotel Intercontinental
Sala Opera

24 Martie 2016

Argument
 
„Economia României trebuie să fie Durabilă, așa cum România însăși este Durabilă. Modul în care gândim, proiectăm, planificăm și construim România viitorului este relevant
pentru capacitatea de generare economică și de regenerare a prezentului. Vorbim de România Durabilă pentru că doar astfel, acționând astăzi pentru un mâine mai prosper,
societatea românească va reuși să-și câștige cu adevărat un loc merituos în Europa și în lume.”

Daniel Apostol

Dezbaterile și evenimentele marca ROMÂNIA DURABILĂ creionează portretul economiei naționale prin identificarea avantajelor competitive ale principalelor sectoare de
activitate, deschid și întrețin dialogul public-privat și întăresc spiritul de comunitate de afaceri.
Dezbaterile marca România Durabilă caută să găsească soluții concrete la problemele identificate și să promoveze spiritul antreprenorial. Sectoare economice relevante sunt
analizate atât prin prisma potențialului de dezvoltare, cât și a capacității de atragere a investițiilor, fiind scoase în evidentă sursele dezvoltării economice, prioritățile de dezvoltare,
dar și problemele economice cu care se confruntă comunitatea de afaceri care activează în domeniile respective.

Eveniment de tip dezbatere
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Număr estimat de participanți:
60 persoane

Audiență alcătuită din:
1. reprezentanți ai companiilor din domeniile:

• Automotive
• Transporturi
• Petrolier
• Bancar
• Asigurări
• Avocatură

2. reprezentanți ai companiilor cu capital german, austriac și elvețian
3. antreprenori români și străini

Tematică abordată
Care este evoluția pieței auto? Factori de susținere a vânzărilor de autovehicule.
Industria orizontală și conexă: elemente de creștere economică.
Soluții de finanțare a achizițiilor în piața auto.
Asigurările RCA: ce trebuie să știm în 2016?
Soluții inteligente de administrare și utilizare auto.

Agenda
Ora 9:00 – Înregistrarea participanților
Ora 9:30 –  Opening Speech și prezentare context economic Daniel Apostol

Panel 1: Evoluția vânzărilor de mașini în 2016. Care este raportul dintre livrările de
mașini noi și rulate?

Panel 2: Potențialul pieței locale pentru extinderea producției. Cum atragem noi
investiții?

Panel 3: Ce soluții avem pentru finanțarea achizițiilor auto?
Panel 4: Ce trebuie să știm în acest an despre asigurările RCA?
Panel 5: Soluții inteligente de administrare și utilizare auto.

Ora 11:30 – Brunch și networking

Guest Speakeri:
Dan Vardie, expert industria auto
Remi Vrignaud, CEO Allianz-Țiriac Asigurări
Constantin Stroe, Președinte ACAROM
Lucian Ghițescu, Director General MA*FRA România

Moderator:
Daniel Apostol

Moderator
Daniel Apostol

Jurnalist economic cu o experiența profesională
de 25 de ani. A fost primul redactor-șef și mai apoi director de dezvoltare, director executiv și director general al The
Money Channel, în diverse etape, între anii 2006-2013. Realizator de emisiuni economice la Televiziunea
Română (2014 și 2015).
Publică articole de business în DeBizz, Revista 22, Economistul. A mai publicat în reviste precum Money Magazine/
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Express, Capital, Historia, Foreign Policy, Democrația.
Deține titlul de MBA, programul Româno-Canadian ASE București. Autor
al carții “Criza, a cincea putere în stat” (Ed. Universul Juridic, București
2009).

Parteneri

Parteneri media
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