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HOTSPOT BRAȘOV  

Locația: Hotel Kronwell Brașov
27 Aprilie 2016

Context și miză

Brașovul, a șaptea economie județeană a României (potrivit datelor statistice aferente anului 2014), a trecut printr-o
transformare economică radicală, odată cu desființarea vechilor coloși industriali ai perioadei comuniste. Dispariția
centrelor de tradiție a făcut loc unui număr important de investiții private de succes, topul celor mai mari business-uri
din Brașov fiind dominat în prezent de companii cu capital majoritar german. În plus, în Brașov s-au dezvoltat în
ultimii ani și mai multe business-uri controlate de antreprenori români.
 
DeBizz Magazine și România Durabilă își propun, prin organizarea acestui eveniment, să faciliteze crearea un spațiu
de dialog constructiv între investitorii privați, interesați de soluții de stimulare a afacerilor și entități economico-
administrative locale.
 
Astfel, prioritățile economice generate de mediul de afaceri (economia ”reală”) pot fi puse în oglindă cu obiectivele
aflate pe agenda autorităților locale.
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Obiectivul intrinsec al evenimentului DeBizz Magazine este crearea unui program de analiză economică a județului și
municipiului BRAȘOV, de enunțare și conștientizare a unor soluții pragmatice pe principalele direcții de dezvoltare ale
economiei și comunității locale.
 
Propunerile și soluțiile vor fi expuse și analizate de invitați de marcă ai mediului de afaceri și entităților
administrative locale.
 
Adesea, autoritățile publice sunt criticate pentru că nu se comportă în economie ca un Consiliu de Administrație, iar
primarul nu este un bun ”CEO”, care trebuie să construiască profit în interesul  cetățeanului.
 
Succesul într-un mediu de business din ce în ce mai competitiv este asigurat prin orientarea către rezultate, iar
“profitul”, “eficiența” sau “strategia” sunt termeni ce pot fi împrumutați în administrația publică.

Agenda

18:30 – 19:00 Înregistrarea participanților
 
 
19:00 – 19:15  Introducere și scurtă analiză economică contextualizată
 – Daniel Apostol
 
 
19:15 – 21:15  HOTSPOT Brașov 
Tematică:

BRAȘOV, centru economic și financiar reprezentativ pentru Regiunea de
dezvoltare Centru

Infrastructura, principalul suport de dezvoltare regional
Turismul, obiectiv strategic de dezvoltare
Soluții fiscale de stimulare a investițiilor și modalități de finanțare
Antreprenoriatul românesc: modele de dezvoltare și povești de succes
Soluții inteligente de dezvoltare a comunității, colaborarea dintre public și privat
Cum construim un viitor european cu fonduri europene?

 
 
21:15  – Standing dinner reception + networking

Speakeri

Werner Braun – Președinte DWK Serge Durand – General Manager
Airbus Helicopters România

Alina Popescu – Co-Managing Partner
Maravela & Asociații

Oana Bodea – CEO Kronospan

Horațiu Țepeș – CEO Bilka Cristian Macedonschi – Președinte
Smart City Brașov
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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/ 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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