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AHK România – Privire de ansamblu

Networking/ 

Exchange of Information
- Member Support

- Networking Platform

- Organiser and Host of:

- Monthly meetings

- Specialist conferences on different topics

- Special Events

Services

Market Consultancy

- Support market entry

- Market strategies

- Search for suitable business partners

- Market studies

Investor support

- Analysis of locations and search for properties

- legal and tax issues

- Recruiting and preselection

- VAT reclaim

Fair trade representation

Court of arbitration

Education and training

Advocacy

- Representing the economic interests against 

government agencies and state institutions

- Relationship to Ministries, Chambers of 

Commerce, Professional Associations, 

Embassies

- Communication platform via: interviews, 

articles and presentations as well as 

periodical publication

- Comparing and sharing experiences in 

working groups

- Bavarian representative



AHK România în cifre

 Peste 550 companii membre cu circa 200.000 angajați

 Peste 3.000 de companii consiliate

 Peste 150 de tineri incluși în proiecte de formare

 Peste 50 de persoane intermediate prin recrutare / an

 Peste 900 intermedieri afaceri / an

 Pagina de internet cu peste 43.000 de vizitatori anual 

 Prezență activă în Social Media

 3.000 de vizitatori din România la târguri în Germania

 150 de expozanți anual la târguri de specialitate

 15 delegații de afaceri anual

 20 documente de poziție adresate Guvernului
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Expo Real München

Privire de ansamblu

• Cea mai mare platformă europeană de business 
pentru sectorul imobiliar și investițional

39.101 participanți din 77 de țări

64.000 m2 suprafață de expunere

1.768 expozanți din 29 țări: companii și instituții

1.000 jurnaliști și reprezentanți media

400 de experți de top în programul de conferințe

• Participanți

 Investitori instituţionali

 Oraşe şi regiuni

 Agenţii de dezvoltare 
economică

 Instituţii guvernamentale

 Dezvoltatori de proiecte 
imobiliare

 Arhitecţi şi proiectanţi

 Consultanţi imobiliari/ Agenţii

 Bănci comerciale şi de credit 
ipotecar

 Clienţi corporate

 Companii de leasing

Management al activelor imobiliare

Management de proiect și al 
investiţiilor

 Exploatare/întreţinere clădiri

 Universități și colegii



Beneficii ale prezenței

în standul României

 Vizibilitate și marketing de țară: poziționarea României ca destinație

investițională; prezentarea avantajelor investiționale în fața a 39.101

participanți din 77 de țări și 1.000 jurnaliști și reprezentanți media

 Oportunitatea de a întâlni și interacționa cu investitori privaţi şi

instituţionali cu focus pe proiecte şi investiţii; platformă de prezentare a

PPP

 România în programul de conferințe al târgului

 Marketing direct și activitate de presă în Germania asigurată de AHK

România

 Logistică (de la construcția standului la suport la fața locului) asigurată de

AHK România



Romania 

@ExpoReal München 2017
ADLO – Agenția de 

Dezvoltare Locală 

Oradea

ADR Nord EST

Consiliul Județean 

Bacău

Consiliul Județean 

Botoșani

Consiliul Județean 

Iași

Consiliul Județean 

Neamț

Consiliul Județean 

Suceava

Primăria 

Municipiului Iași

Primăria Orașului 

Siret 

(East European 

Border Parc)

Plana-innova

WDP Development



Romania 

@ExpoReal München 2016
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econet romania

simpozioane 

şi conferinţe

de 

specialitate

mese rotunde 

& întâlniri 

strategice

*Date neconfirmate

Delegaţii şi Evenimente Descriere Loc Perioadă

econet-meeting # 1 
Circular economy

Networking, lansare pagină de 
internet & campanie de colectare 
selectivă Bucureşti

23.02.2017; 
18:00-22:00

Cities of Tomorrow #5

Forum dedicat competitivității 
urbane și regionale în stimularea 
dezvoltării durabile Bucureşti

28.03.2017; 
09:00-18:00

Hannover Messe Participare la târg Hanovra 24-28.04.2017

Delegaţie germană în România
Construcţii sustenabile şi Restaurare

Conferinţă de specialitate, vizitare de 
proiecte, întâlniri B2B, networking

Sibiu, 
Cluj-Napoca, 

Timişoara 08-12.05.2017

Delegaţie românească în Germania
Metropolitan Solutions 

Soluţii pentru oraşe şi regiuni –
utilităţi, reţele, eficienţă energetică Berlin 18-22.06.2017

econet-meeting # 2
Legal update: mediu & energie

Networking, input de la parteneri şi
din grupele de lucru Bucureşti

12.09.2017; 
18:00-22:00*

Expo Real
Participare la târg, Stand comun al 
României Bucureşti 02-06.10.2017

Delegaţie românească în Germania
Industria lemnului

Soluții pentru industria lemnului; 
case de lemn Germania 23-27.10.2017

Delegaţie germană în România
Eficienţă energetică în industrie

Conferinţă de specialitate, întâlniri 
B2B, networking Bucureşti 06-10.11.2017

econet-meeting # 3
Green Buildings

Networking, input de la parteneri şi 
din grupele de lucru Bucureşti

12.12.2017; 
18:00-22:00*



econet romania

ne

partenerii

susţin

http://www.bosch.com/
http://www.bosch.com/
http://www.buderus.com/
http://www.buderus.com/
http://www.econet-romania.com/en/partners/19/www.anre.ro
http://www.econet-romania.com/en/partners/19/www.anre.ro
http://environ.ro/
http://environ.ro/
http://rwea.ro/
http://rwea.ro/
http://www.sune.ro/
http://www.sune.ro/
http://www.fereastra.ro/
http://www.fereastra.ro/
http://www.araco.org/
http://www.araco.org/
http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
http://www.apmcr.org/
http://www.apmcr.org/
http://aiiro.ro/
http://aiiro.ro/
http://www.agendaconstructiilor.ro/
http://www.agendaconstructiilor.ro/
http://www.aaec.ro/
http://www.aaec.ro/
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Vă mulțumim pentru atenție!

AHK Romania – Partenerul afacerilor 

de succes

www.ahkrumaenien.ro

http://www.ahkrumaenien.ro/

