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Afaceri belgiene pentru Cluj
de Ionuț OPREA

Lideri din mediul de business și ai comunității au celebrat “Săptămâna Belgiană”, eveniment
ajuns la a cincea ediție, consolidând relațiile economice dintre România și Belgia, în inima
Transilvaniei, între 24-27 aprilie, la Grand Hotel Italia, la Cluj-Napoca.
Aproximativ 500 de oameni de afaceri, manageri, lideri
și invitați au interacționat în seri de networking sau la
workshopuri tematice, pentru a schimba informații despre
ultimele proiecte, pregăti noi idei de afaceri sau parteneriate
și pentru adăuga o notă suplimentară de interes pentru
una din regiunile preferate deja de investitorii care vin
în România. Asociația Româno-Belgiană a Oamenilor
de Afaceri (BEROBA), împreună cu Ambasada Belgiei în
România, au organizat ediția a cincea a evenimentului
“Săptămâna Belgiană”, în premieră într-un hub regional
de dezvoltare, cu tematică centrală dedicată sectoarelor
IT & Automation, o săptămână dedicată networkingului
de business, specialităților gastronomice din bucătăria
belgiană și proiectelor de dezvoltare din regiune cu potențial
inclusiv internațional.
O serie de evenimente deschise, dedicate mediilor de business,
academic sau cultural, a fost creată pentru participanți, toate
au culminat cu recepția și cina de Gală cu meniuri speciale,
create de renumitul Chef belgian - Bernard Lescrinier.
“Scopul Săptămânii Belgiene este, pe de-o parte, să ofere o
platformă afacerilor belgiene active în România sau celor care
sunt interesate de România, pentru a deschide sau menține
contacte cu partenerii de afaceri români. Platfoma include
întâlniri directe, mese rotunde sau seminarii organizate întrun ambient manageriat de BEROBA și Ambasada Regatului
Belgiei în România, totul cu un sentiment și arome aparte,
datorită integrării gastronomiei pentru a atrage oameni de
afaceri la eveniment. Pe de altă parte, evenimentul este o
demonstrație a implicării Belgiei în România, combinând
proiecte de businesss cu activități sociale și culturale. Ediția
2017 a fost organizată la Cluj-Napoca pentru a facilita
companiilor belgiene active în Transilvania participarea la

Echipa Speedwell va lansa un proiect imobiliar mixt
de impact pentru Cluj
fiecare eveniment, mai aproape de sediul sau piețele lor. Tema
principală, IT & automatizări, este apropiată de activitățile
principale ale multor companii belgiene din Transilvania –
activități de producție. Un eveniment special cu experți din
Belgia se va focusa pe “fabrica inteligentă” și “Industria 4.0”.
Este esențial să reținem că investițiile belgiene în România
nu sunt decise doar pentru costul forței de muncă, ci trebuie
considerate ca investiții într-un lanț de producție ce se întinde
pe întreaga Uniune Europeană, incluzând asftel partenerii
români într-un proces de transformare industrială care
definește producția viitorului”, a subliniat E.S. Thomas
Baekelandt, Ambasadorul Belgiei în România.
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“BEROBA este o asociație care promovează interesele
economice și comerciale ale Belgiei cu România, organizează
evenimente și asigură informații și servicii membrilor săi,
dezvoltând o rețea de business pentru Belgia și România
prin organizarea de seminarii, workshopuri, prin conectarea
cu alte asociații de afaceri și camere de comerț din Belgia,
România și din regiune, prin activități de lobby și dezvoltarea
de parteneriate cu autorități din Belgia și România, pentru a
contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri. BEROBA are
acum 75 de companii membre și obiectivul principal pentru
2017 este acreditarea sa pentru a fi Cameră de Comerț.
BEROBA a fost creată în ianuarie 2013”,
Președintele BEROBA - Alain Schodts

Alain Schodts, președinte BEROBA

