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HOTSPOT BRAȘOV
ediția a II a

Locația: Hotel Kronwell Brașov
23 Februarie 2017

Context și miză

Ediția de debut HOTSPOT Brașov 2016 a constituit o reală oportunitate pentru DeBizz Magazine și proiectul România
Durabilă de a consolida o tradiție pe care și-au propus să o construiască: aceea de a pune în lumină, an de an,
evoluțiile celor mai interesante regiuni, județe și localități ale României, din perspectiva dezvoltării economice, cu
contribuția capitalului de limbă germană.
 
Anul scurs de la prima ediție HOTSPOT Brașov a adus câteva noutăți semnificative nu doar pentru economia locului,
ci și pentru economia națională și europeană.
 
Brașovul se plasează în topul județelor care dau profitabilitatea economiei reale românești, aproape 6% din
companiile brașovene fiind pe profit, în condițiile în care media pe țară este de 4%. Potrivit mass media, grupul select
al firmelor profitabile constituie motorul economiei românești, o economie care înregistrează cea mai rapidă
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creștere din Europa Centrală și de Sud-Est. În total, 2,675 de companii brașovene au înregistrat profit, iar profitul
acestor firme reprezintă 92% din profitul total obținut de companiile din România.
 
Brașov este un centru al încrederii în ritmul de creștere a economiei private. Oamenii de afaceri din Brașov sunt mai
încrezători în evoluția pozitivă a economiei decât media la nivel național. Statistica de anul trecut arată că aproape
70% dintre respondenții la nivel național (barometrul “Business-2more-Business”).

Agenda

18:30 – 19:00 Înregistrarea participanților
 
 
19:00 – Introducere și scurtă analiză economică contextualizată
 – Daniel Apostol
 
 
19:15 – HOTSPOT Brașov 
Tematică:

BRAȘOV, motor și model al dezvoltării economice a României.
Infrastructura, principalul suport de dezvoltare regional.
Retailul local. Provocări și proiecții strategice.
Turismul în Brașov. Tradiție, continuitate și strategii de dezvoltare.
Parcurile industriale – soluția dezvoltării locale și regionale.
Stimulente fiscale pentru încurajarea investițiilor în parcuri industriale.
Fonduri europene – Strategii de absorție pe plan local.
Școlile profesionale – garant al formării personalului necesar industriei locale.
Antreprenoriatul local: modele de dezvoltare și povești de succes
Soluții de îmbunătățire a parteneriatului public – privat.

 
 
20:45  – GALA DEBIZZ DE PREMIERE A COMPANIILOR LOCALE
 
21:15  – Standing dinner reception + networking

Speakeri

Adrian Veștea – Președintele
Consiliului Județean Brașov

Sebastian Metz – Director Executiv AHK
România

Werner Braun – Președinte Clubul
Economic German Brașov

Cristian Macedonschi –Președinte
Smart City Brașov

Cristina Raiciu – Ofițer
economic Ambasada Germaniei

Alexandru Vlad – CEO Selgros România

Moderator
Daniel Apostol
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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/ 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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