Către, Companii Antreprenori si Mediu de Afaceri
Domnule director general,
În data de 20 mai 2016, în cadrul unei reuniuni ministeriale informale, România a semnat Pactul
de la Amsterdam şi a convenit asupra principiilor Agendei Urbane pentru UE, în vederea stimulării
durabilităţii urbane.
Prin semnarea Pactului de la Amsterdam, vor crește investițiile în domeniile cheie ale Agendei
Urbane a UE, printre care economia circulară, exploatarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor
oferite de natură, adaptarea la schimbările climatice, tranziția energetică, calitatea aerului și
mobilitatea urbană.
Pe baza principiilor stabilite de Agenda Urbana a UE, Asociaţia Culturala Daria'S şi Satul
Inteligent SRL în parteneriat cu Asociaţia Municipiilor din România iniţiază ciclul de conferinţe sub
denumirea “Strategie Albastră”, concept ce vine în sprijinul autorităţilor publice locale, în efortul lor
de adaptare la provocările cu care se confruntă în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane.
În spiritul acestui deziderat, ne face o deosebită plăcere să vă invităm la lansarea
Conferinţei
STRATEGIEăALBASTR
„Modele de inovare și creativitate pentru antreprenoriat și administrația publică: potential
și resurse”,
ce va avea loc în data de 13 -16 octombrie 2016 în judetul Braşov, loc în care dorim să vă
prezentăm cadrul strategic – teme, proiecte şi modele de bună practică ce pot fi aplicate cu
succes în administraţie.
Evenimentul va reuni reprezentanți de marcă din mediul economic, administraţia publică, mediul
academic, de cercetare şi experţi în domeniul urban pentru a găsi cele mai bune soluţii de
dezvoltare inteligentă a localităţii. Dezbaterile acoperă cele mai importante sectoare de activitate
din aglomerările urbane, cum ar fi “Smart City” şi “Smart Village”, dezbateri ce pot oferi soluţii
pentru identificarea de noi moduri de guvernanţă bazate pe responsabilizarea cetăţenilor,
participarea tuturor părţilor interesate şi utilizarea inovatoare a capitalului social.

Există 12 provocări urbane identificate, iar patru parteneriate pilot au început deja în următoarele
domenii: incluziunea socială, calitatea aerului, asigurarea de locuințe și sărăcia din zonele urbane.
Pentru toate aceste teme prioritare, vor fi dezvoltate parteneriate între statele membre, Comisia
Europeană, autorităţile publice locale, platforme de cooperare şi schimb de experienţă la nivel
european, structuri asociative, etc.
Până în prezent au fost dezvoltate parteneriate pentru primele 4 teme, respectiv: integrarea
migranţilor şi refugiaţilor, calitatea aerului, sărăcia urbană şi locuire, coordonate de către Olanda
şi Slovacia. În cadrul acestor parteneriate sunt înscrise şi 2 municipii din România: Timişoara - în
parteneriatul pentru sărăcia urbană şi Constanţa - în parteneriatul pentru calitatea aerului.
Împreună cu noi, cu ajutorul așa numitelor Parteneriate între Asociaţia Culturală Daria'S + Satul
Inteligent SRL, orașul pe care îl administraţi, instituțiile UE și mediul de afaceri, putem găsi soluții
comune pentru îmbunătățirea nivelului de trai în zonele urbane.
Ceea ce propunem noi este să devenim parteneri sociali în efortul comun de administrare a
localităţii, prin implicarea activă în buna desfăşurare a activitătii. Suntem în masură să punem la
dispoziţia autorităţilor publice, expertiza de care este nevoie pentru rezolvarea problemelor interne
din domeniul financiar-contabil, finanţare europeană, utilităţi publice, salubritate, urbanism, politici
publice, etc, precum şi cursuri de perfecţionare a personalului, în vederea unei abordări integrate
a dezvoltării urbane.
Procesul de reflexie asupra “Oraşelor viitorului” ce va începe pe 13 -16 octombrie la Cheile
Grădistei, oferă o sursă de inspiraţie pentru factorii politici şi organizaţii implicate în dezvoltarea
urbană, atât la nivel local, regional sau naţional reprezentând baza pentru elaborarea unei viziuni
privind oraşele de măine.
De asmenea vă adresăm invitaţia de a vă alătura proiectului nostru prin participarea directă la
dezbaterile conferinţei, ocazie cu care veţi avea oportunitatea de a prezenta propriile programe,
idei, produse sau servicii care să capteze interesul celor prezenţi.
Dezvoltarea oraşelor noastre determină viitorul Europei.
In cadrul lucrarilor conferintei vor fi abordate subiecte aferente dezvoltarii durabile precum si
domenii colaterale: ecologizarea zonelor poluate, comunicari din partea ONG-urilor ce activeaza
in domeniu.
Orasul poate avea un stand de prezentare a unor realizari locale.

”Strategie Albastra"
Deăceăs ăparticipi?
Conferinta este un spatiu de interactiune si prilejul unui schimb de informatii si
expertiza cu privire la viziunea si tendintele/ trend de dezvoltare durabila intre
administratia publica, mediul academic si mediul de afaceri.
Participă alaturi de noi la prezentarile de solutii, studii de caz, discutii B2B si sesiuni
de networking!
Ca participanti la conferinta veti pleca cu noi informatii si solutii asupra
diferitelor aspecte sî perspective de dezvoltare SMART a afacerii/ comunitatii:
 Construirea de relatii cu noi potentiali parteneri din domeniu/ domenii conexe si
din administratie;
 Aflarea de noi solutii inovatoare de la experti si inventatori ;
 Participarea la discutii bilaterale cu noi parteneri din industrie/ industrii conexe;
 Descoperirea celor mai noi produse si servicii, exemple de bună practica
nationala si internationala;
 Aflarea unor proiecte de viitor ale administratiei publice
 Identificarea unor noi piete/ surse de finantare si crearea de cooperari pe lantul
furnizor-client final
 Promovare in media nationala si pentru diaspora ( Radio ProDiaspora, tv)
Cineăpoateăs ăparticipe?
 Companii si oameni de afaceri ;
 Reprezentanti ai ambasadelor straine in Romania ;
 Comunitatea oamenilor de afaceri straini;
 Asociatii profesionale;
 Reprezentanti ai administratiei publice;
 Experti, lectori, inventatori sau specialisti in diferite domenii de interes.
Ce putem oferi!
- participarea activa a primariilor la conferinte de afaceri
- rebrenduirea oraselor
- crearea de facilitatori care sa actioneze intre primarie si romanii din diaspora
- evaluari nutritionale pentru preventia in sanatate
- reducerea costurilor de administrare prin programe inteligente
- consultanta in constructii si amenajari peisagistice
- consultanta in constructii si fiscalitate pe baza de abonament
- organizarea de conferinte de afaceri locale
- organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru tineri
- echilibrul mental in administratia publica
- rolul culorilor si echilibrul energetic din birou

Participare 2

(vineri,sambata)
15 min prezentare in conferinta pe 14 Octombrie;
5 min. discutii interactive;
stand expozitional 4 mp;
mentionarea siglei in articole si stiri
despre eveniment;
difuzarea prezentarii catre parteneri si
audienta electronica;
Amplasarea siglei pe banner-ul conferinței;
participare la întâlniri bilaterale 15 octombrie;
cazare 2 nopti (loc in camera dubla),cu mic dejun;
loc in primele 3 rânduri.

Pret: 970 ron

Participare 3 (joi,vineri,sambata)

15 min prezentare in conferința, pe 14 octombrie;
5 min. discutii interactive; stand expozitional 6-8 mp;
mentionarea siglei in articole si stiri despre eveniment;
difuzarea prezentarii catre parteneri si audienta electronica;
difuzare video propriu în pauze (2 min).

Materialul este pus la dispoziție de expozant;
Amplasarea siglei pe banner-ul conferinței;
participare întâlniri bilaterale: 15 octombrie;
cazare 3 nopti ( loc in camera dubla) , cu mic dejun;
Loc asigurat in primele 3 randuri;
Reclama in sala cu roll-up;
Logo pe site-ul conferinei la sectiunea Participanti;
Logo pe Mapa conferintei.
Interviu radioprodiaspora

Pret: 1270 ron

Oferta:






10% reducere pentru participanţii din aceeaşi organizaţie: Pachet 1 / 450 ron
15% reducere pentru participanţii din aceeaşi organizaţie: Pachet 2 / Pret: 970 ron
20% reducere pentru participanţii din aceeaşi organizaţie: Pachet 3 / Pret: 1270 ron

Data limită pentru înscriere și achitarea tarifului de participare pret redus : 22 septembrie
Pentru regim single se achita suplimentar 80 ron pe zi.

Dineu oficial: 14 și 15 octombrie 2016
• Prin crearea acestor seri de business - dineu, urmărim realizarea unui spațiu de socializare si
networking intre participanți, sponsori, oficialități, universitari, consultanți si companii.
Plata se face catre: Satul Inteligent SRL, prin bancă în contul RO42RZBR0000060018300627
deschis la Reiffeisen Bank, Cod fiscal 35119943 , Nr. reg. com.: J15/711/13.10.2015
Relaţii suplimentare:Viorel Stoica, tel. 0736870180, Voica Sorina, tel:0723263403
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite confirmările de participare în scris (formularul de
participare completat) şi confirmarea plăţii (copia OP-ului ), la adresa de e-mail:
office@strategiealbastra.ro.
Vă invităm să deveniți partenerul nostru și să folosiți această oportunitate pentru a
prezenta / testa noi produse, a pune în dezbatere probleme specifice și a beneficia de avantajele
și serviciile noastre de promovare și mediatizare, conform
Mapeiăconferinței, ce poate fi descărcată de pe site-ul http://www.strategiealbastra.ro
Confirmați acum!
Vaărugamăcompletațiăformularul de înscriere anexat!

