
Misiune Economică în Marea Britanie,  

Londra-Hampshire 2016 

 
O inițiativă a Camerelor de Comerț şi Industrie din Regiunea Unu Nord-Est, 
(Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Botoşani, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, Camera de 

Comerţ şi Industrie Neamţ, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava,)  

Împreună pentru afacerea ta 
 

 

Camera de Comerț şi Industrie a Regiunii Unu Nord-Est,  

în colaborare cu  

 

Arhipelago şi Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii (APEC), 

Afaceri.ro 

 

organizează prima ediție a misiunii economice în Marea Britanie dedicată valorificării 

potențialului de import-export și atragerii de investiţii în Regiunea Nord Est. Cu acest 

prilej, avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la această misiune economică 

programată în perioada:  

19 - 23 octombrie 2016 

Evenimentul se adresează companiilor din IT, industriile creative, tuturor firmelor care 

intenționează să obțină acces pe piața engleză, indiferent de domeniul de 

activitate, autorităţilor publice locale şi regionale interesate să colaboreze cu 

parteneri englezi în proiecte proprii si să atragă investiţii din Marea Britanie, 

oamenilor de afaceri care doresc să se informeze în privinţa specificului derulării 

afacerilor cu Marea Britanie. 

 

Misiunea economică va avea loc concomitent cu desfășurarea celei de-a cincea ediții a 

Conferinței “Roots to Growth” organizată de Camera de Comerț din Hampshire. 

Conferința va avea loc pe 20 octombrie în Fareham, la Ferneham Hall. Mai multe detalii 

despre această conferință puteți afla accesând pagina de internet: 

http://www.hampshirechamber.co.uk/events-and-



news/events/view/2016/10/20/hampshire-chamber-of-commerce-roots-to-growth-

conference/.  

 

Misiunea își propune şi organizarea de întâlniri și vizite la companii, inclusiv la 

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord și la UK 

Trade&Investment. Nu în ultimul rând, participantii vor primi informatii privind 

familiarizarea cu piața britanică (specific, proceduri, forme de protecție comercială etc.).  

 

Agenda misiunii include: vizitarea targului Apps World din Londra, participare si 

networking la Conferinta “Roots to Growth” din Fareham, întâlniri de afaceri cu firme şi 

organizaţii pe teme de interes exprimate în prealabil, întâlniri la Ambasada României din 

Londra şi cu reprezentanţi ai UK Trade&Investment, vizite la obiective de interes 

economic si cultural.  

 

Pentru detalii privind programul misiunii, costuri si asistenta, va invitam sa luati legatura 

cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, Tel: 0235361040, Fax: 0235319011, 

Email: ccivs@ccivs.ro.  

 

În vederea rezervării din timp a biletelor pentru avion şi a cazării, vă rugăm să 

transmiteţi intenţia de participare (inclusiv număr de participanţi) până la data de 

16 septembrie 2016.                                                                                                                            

 

 

 


