
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oportunități de afaceri  în regiunea Qingdao
 Cooperarea în afaceri, investiţii şi schimburi tehnologice între 
 Protecția mediului. Modalități de reciclare a bunurilor. Energia verde.
 Reducerea consumului de energie 
 Evoluția relației România-China în contextul Platformei 16+1
 Modalități de export și de conectare a fluxurilor comerciale între 
       România și China 
 EU-China Fair 2018 

 

 

 

EU Centrul de Inovaţie al P
vă in

   STIMULAREA COOPERĂRII ECONOMICE CU REGIUNEA QINGDAO

       China este o țară imensă cu peste 150 de orașe ce depășesc o 

populație de peste 1 milion de locuitori. La acest nivel, căutarea 

partenerului potrivit și localizarea 

provocare. Înțelegerea specificului regiunii facilitează localizarea 

ușoară a partenerilor și selecția optimă a acestora.
       Qingdao, centrul economic al provinciei Shandong, 

primele orașe de coastă deschise în China,

economice de neegalat, care includ o ordine de pia

guvernamental eficient, infrastructuri de clasă mondială, devenind astfel 

una dintre cele mai atractive destinații pentru in

        Astfel, în 2016, Qingdao, prin PIB-

treilea oraș din nordul Chinei, după Beijing și  Tianjin, care s

clubului "trillion-yuan", datorită  extinderii industriale avansate, condusă

de tehnologia internetului și investițiilor în infrastructură.

 

Delegația chineză este condusă de doamna 
Consiliul Chinez pentru Promovarea Comer
compusă din  reprezentanți EU Project Innovation Centre (Qingdao), 
Biroul Municipal de Știință și Tehnologie, Comisia Municipală de 
Dezvoltare și Reformă, Comitetul Economic & Tehnologia Informa
și Biroul Municipal al Protecției Mediului.

AGENDA EVENIMENT 

 

regiunea Qingdao  
Cooperarea în afaceri, investiţii şi schimburi tehnologice între UE-Asia 

ția mediului. Modalități de reciclare a bunurilor. Energia verde. 
Reducerea consumului de energie  

China în contextul Platformei 16+1 
și de conectare a fluxurilor comerciale între  

USH Pro Business 
și 

EU Centrul de Inovaţie al Proiectelor din regiune Qingdao
vă invită  să participați la seminarul 

COOPERĂRII ECONOMICE CU REGIUNEA QINGDAO
-25 iunie 2018, Bucureşti- 

țară imensă cu peste 150 de orașe ce depășesc o 

ție de peste 1 milion de locuitori. La acest nivel, căutarea 

și localizarea într-un plan atât de extins este o 

țelegerea specificului regiunii facilitează localizarea 

șoară a partenerilor și selecția optimă a acestora. 
, centrul economic al provinciei Shandong, și unul dintre 

șe de coastă deschise în China, se bucură de avantaje 

economice de neegalat, care includ o ordine de piață echitabilă, un sistem 

guvernamental eficient, infrastructuri de clasă mondială, devenind astfel 

ții pentru investițiile străine.  

-ul de 150 miliarde USD, este cel de-al  

ș din nordul Chinei, după Beijing și  Tianjin, care s-a alăturat 

yuan", datorită  extinderii industriale avansate, condusă 

și investițiilor în infrastructură. 

 

  Este al 7
pentru totalul de marfa 

doilea port ca mărime din China, 
pentru comer

 
   Portul Qingdao

comerț cu peste 450 de porturi din

 

 S
construc

electrocasnice
inginerie mecanică,

managementul apei, 
textilă, 
băuturi

 
 Sectoare în dezvoltare:

servicii financiare, 
farmaceutic

educa
 

condusă de doamna Chu Lianyu,  Consultant – 
Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional și este 

EU Project Innovation Centre (Qingdao), 
Știință și Tehnologie, Comisia Municipală de 

Economic & Tehnologia Informației 
ției Mediului. 

  

Qingdao (EUPIC) 

COOPERĂRII ECONOMICE CU REGIUNEA QINGDAO, CHINA 

Este al 7-lea port din lume 
pentru totalul de marfa și  al 

doilea port ca mărime din China, 
pentru comerțul internațional 

Portul Qingdao efectuează 
ț cu peste 450 de porturi din 
130 de țări și regiuni 

 
Sectoare pilon: logistică, 

construcții navale și tehnologie 
marină, electronic și 

electrocasnice, petrochimie, 
inginerie mecanică, TIC, 

managementul apei,  industria 
textilă, produse alimentare și 
băuturi, îngrijirea sănătății, 

turismul și pescuitul 

Sectoare în dezvoltare: 
ervicii financiare,  industria bio-

farmaceutică,  industriile creative, 
educația, portul de croazieră 



 

 
 

 

 Reprezentanți ai  mediului de afaceri

 Companii ce utilizează tehnologii avansate

 Cei interesaţi de Platforma 16+ 1

 Reprezentanți ai sectorul public 

 Clustere și structuri asociative

 Studenți și  reprezentanţi ai mediului academic 

 

 
 Evenimentul va avea loc la sediul

în data de 25 Iunie  2018, începând cu ora 14
 Taxa de participare la eveniment este 
 Înscrierile și participarea se fac prin completarea 

trimiterea lui la adresa de email 
 Data limită de înscriere: 22  Iunie 2018
 Pentru detalii privind modalitatea de plată 

(vezi atașament) 
 Pentru alte detalii ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email 

office@ushprobusiness.ro  sau accesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNT AȘTEPTAȚI: 

UNDE ? CUM? CÂND? 

Din rațiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business

Ne rezervăm dreptul de a

mediului de afaceri 

Companii ce utilizează tehnologii avansate 

Cei interesaţi de Platforma 16+ 1 

ți ai sectorul public  

și structuri asociative 

ți și  reprezentanţi ai mediului academic  

Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti,   
începând cu ora 14.00 

Taxa de participare la eveniment este  25 Lei/participant. 
se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment

 office@ushprobusiness.ro 
22  Iunie 2018 

itatea de plată vă rugăm consultați informațiile din Formularul de participare 

ți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email 
sau accesați www.ushprobusiness.ro  

și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business

Ne rezervăm dreptul de a amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective.

36, etaj 1, sector 1, Bucureşti,   

Formularului de participare la eveniment (vezi anexa) și 

Formularul de participare 

și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio-
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business  

amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective. 


