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“REAL-ESTATE, QUO VADIS?” – 2017
ediția a II a

Locația: Hotel InterContinental, București
26 Aprilie 2017

Urmând o tradiție inaugurată anul trecut, DeBizz Magazine și proiectul România Durabilă organizează miercuri, 26 Aprilie 2017, la Hotel InterContinental, din București, cea de-a 2-
a ediție a evenimentului ‘REAL ESTATE, QUO VADIS?’, care va analiza statusul și provocările pieței imobiliare și de construcții din România.
 
Dacă 2016 a fost cel mai prolific an pentru imobiliare din 2008 până în prezent, anul în curs aduce o creștere a pieței de real estate, cu o concentare a principalilor dezvoltatori și
investitori pe proiecte de anvergură, dar și un interes al acestora pentru zonele în care se gasesc proiecte ancoră.
Principalele segmente de piață – rezidențial, birouri, retail și industrial au înregistrat proiecte noi, lansate sau inaugurate, ca rezultat al cererii specifice perioadei de creștere
economică.
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Evaluată la peste 15 miliarde de euro în 2015, piața construcțiilor, însumând și pe cea a materialelor de construcții, ar putea crește cu 5,2% în 2017, conform estimărilor asociației
Eastern European Construction Forecasting Association (EECFA).

Agendă eveniment

9:00 Înregistrarea participanților  & Coffee break
 
 
9:30 – Opening speech și prezentare context
economic – Daniel Apostol
 
Tematică:

Smart Building pentru Smart Living: soluții smart
pentru orașe inteligente.

Sectorul de construcții s-a aflat în ușoară scădere
în 2016. Care este calea de ieșire? Piața producătorilor
de materiale de construcții – perspective și
oportunități.

Creșterea pieței imobiliare în 2017, doar 5%? Ce
factori de creștere identificăm in fiecare segment –
office, retail, rezidențial, industrial?

Finanțarea în real-estate: o problemă sau o
oportunitate de business. Unde sunt băncile? Dar
fondurile de investiții?

Businessul pe orizontală și colateral: amenajări,
utilități, soluții moderne, mobilier, design.
 
 
11:30  – Lunch & networking

Speakeri

AFFAN YILDIRIM – Director
General Anchor Group

EDUARD UZUNOV – Președinte
Regatta Real-Estate

OANA BODEA –Director General
Kronospan România

CLAUDIU GEORGESCU –
 Președintele Asociației

Producătorilor de Materiale de
Construcții din România

CRISTIAN VASILIU – Director
General ROFMA – Romanian

Facility Management Asociation

CORNELIU TEOFIL TEAHA –
 Director General Teaha Grup

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).

Acasă Despre noi Evenimente Vorbitori Parteneri Galerie foto Contact Burse pentru jurnaliști

http://www.xnova.ro/
http://www.xnova.ro/
https://www.romaniadurabila.ro/wp-content/uploads/Affan-Yildirim.jpg
https://www.romaniadurabila.ro/wp-content/uploads/Eduard-Uzunov.jpg
https://www.romaniadurabila.ro/wp-content/uploads/Oana-Bodea1.jpg
https://www.romaniadurabila.ro/wp-content/uploads/Claudiu-Georgescu.jpg
https://www.romaniadurabila.ro/wp-content/uploads/cristian-vasiliu.jpeg
https://www.romaniadurabila.ro/wp-content/uploads/corneliu-teofil-teaha.jpg
https://www.romaniadurabila.ro/
https://www.romaniadurabila.ro/
https://www.romaniadurabila.ro/despre-noi/
https://www.romaniadurabila.ro/evenimente/
https://www.romaniadurabila.ro/vorbitori/
https://www.romaniadurabila.ro/parteneri/
https://www.romaniadurabila.ro/galerie-foto/
https://www.romaniadurabila.ro/contact/
http://clubeconomic.ro/burse-pentru-jurnalisti/


Copyright 2015-2019 România Durabilă | Toate drepturile rezervate | Optimized by Xnova

Parteneri

Parteneri media
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