We make the cities.
JW MARRIOTT
BUCHAREST
GRAND HOTEL

E timpul să gândim global și să acţionăm local.
Noi. Comunitatea.

GÂNDIM GLOBAL. ACŢIONĂM LOCAL.

CITIES of
TOMORROW
commun ities in focus

Invest in Jiu Valley

Nevoia: o mai bună coordonare la nivel local între instituțiile publice din zona Văii Jiului pentru reprezentarea în mod unitar a regiunii
Soluţia: înfiinţarea unei entităţi colaborative public-private, Invest in Jiu Valley (https://investinjiuvalley.com/), formată din toţi primarii zonei
Rezultatul: octombrie 2018, prima participare la cel mai mare târg de investiții imobiliare din Europa, Expo Real, prezentându-și împreună
oferta investițională şi potenţialul imens al amplasamentului

Delegaţie în zona Bazinului Ruhr

Nevoia: training intensiv, schimb de experienţă şi analiza unor exemple de bune practici pentru autoritățile publice locale
Soluţia: septembrie 2018, delegație în zona Bazinului Ruhr pentru primarii interesați din România, organizată de AHK România
Rezultatul: informaţii şi know-how pe tema reconversiei şi revitalizării urbane, pentru a fi transpuse în oraşele de provenienţă
Grup de lucru Dreptul Construcțiilor

Nevoia: platformă comună şi dialog între stakeholderii (arhitecţi, avocaţi şi experţi) din domeniul construcţiilor/dreptului construcţiilor
Soluţia: 2017, înfiinţarea de către AHK România a grupului de lucru Dreptul Construcţiilor
Rezultatul: discuţii regulate pe teme de actualitate, invitarea de către autoritățile relevante la consultările dedicate modificărilor legislative

Ce au aceste trei proiecte în comun? Comunităţi active şi Cities of Tomorrow.
Din acest motiv, această ediţie a conferinţei Cities of Tomorrow îşi concentrează atenţia
asupra comunităţilor, îndeamnă la gândire globală şi încurajează acţiunea locală.

CITIES of
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CONTINUĂM
Mai multă experienţă, aceeaşi motivaţie

commun ities in focus

World Café

Marketplace

Cities of Tomorrow, aflată deja la a 7-a ediție, și-a

Ediţia aceasta continuă conceptul de World Café,

Evenimentul va găzdui market place-ul

consolidat poziția ca eveniment de top pentru

concept ce permite participanților o implicare mai

deja cunoscut organizat în foyer-ul hotelu-

mediul de business, arhitectură și administrație.

mare în discuţii interactive şi identificarea de

lui. Aici, sponsorii vor avea ocazia să îşi

Experiența noastră și know-how-ul, acumulate pe

probleme şi soluţii.

prezinte soluțiile și tehnologiile des-

perioada a ani de activitate cu și în piața română și

tinate modernizării și eficientizării

cea germană, reprezintă baza structurii evenimentu-

Concluziile şi insight-urile valoroase rezultate în urma

orașului și regiunilor, alături de

lui, a temelor selectate și a proiectelor promovate.

celor 8 mese rotunde vor reprezenta fundamentul

reprezentanți

pentru acţiuni viitoare.

(Agenții pentru Dezvoltare Regională,

ai

autorităților

locale

Scopul nostru comun este să contribuim la compe-

Consilii Județene, primării) şi ai comuni-

titivitatea României şi să punem bazele pentru

tăţilor, ce vor veni să-și prezinte proiecte

dezvoltare sustenabilă şi soluţii inteligente.

Eficienţă energetică & management energetic

Astfel încurajăm colaborarea şi dialogul între toţi

Finanţare & fonduri UE
Guvernanţa oraşelor/Digitalizare/
Platformă de informare urbană

actorii implicaţi ca mijloc spre o ţară mai atractivă şi

mai modernă.
Ediţii trecute Cities of Tomorrow:

www.citiesoftomorrow.ro

Mobilitate
Dreptul construcţiilor
Reconversie & revitalizare
Economie circulară
Turism

concrete pe care le doresc realizate și
unde caută sprijinul actorilor privați.

ADĂUGĂM
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O nouă dimensiune

Pitch-uri: Comunităţi în trialog

În acest an ne dorim să completăm conceptul evenimentului

Cities of Tomorrow #7 va găzdui un concurs de

cu o nouă dimensiune: societatea civilă. Dialogul între

pitching!

autorităţile publice şi mediul de business este important, dar
implicarea societăţii civile este cel puţin la fel de necesară.

9 participanţi, 3 categorii: administraţie publică, societate
civilă şi mediul de business.

Din acest motiv considerăm că elementul cheie pentru

1 juriu: reprezentant al autorităţii centrale şi locale,

dezvoltarea sustenabilă este TRIALOGUL.

arhitect/urbanist, ONG, jurnalist, expert internaţional.

Mai mult decât atât, ne vom concentra pe rolul comunităţilor

Ne orientăm atenţia spre proiecte de dezvoltare urbană,

în dezvoltarea unui oraş, unei regiuni – a unei ţări.

exemple de bune practici şi soluţii pentru oraşe inteligente în

Funcţionalitatea unei comunităţi nu este determinată exclusiv

România, care să fie prezentate cât mai convingător posibil în

de dinamica sa interioară, ci mai cu seamă de colaborarea cu

timpului unui pitch de 5 minute. Acesta va fi evaluat de juriu, iar

alte comunităţi. Felul în care înţelegem să acţionăm ca o

câştigătorii fiecărei categorii vor primi premii pentru

comunitate, să avem o voce unitară şi să ne implicăm în mod

încurajarea dezvoltării viitoare a proiectelor lor.

constant, ne defineşte viitorul.

Oamenii, nu casele, fac oraşul.
Pericle 495 - 429 î. Hr.; general, orator și om de stat atenian

ÎMPRUMUTĂM

CITIES of
TOMORROW
commun ities in focus

Timp de o zi, vom împrumuta timpul următoarelor persoane
reprezentanţi ai primăriilor, manageri ai orașului,
reprezentanți ai administrației centrale, reprezentanți ai
agențiilor de dezvoltare regională și a zonelor metropolitane, reprezentanți ai consiliilor orașelor și județelor

furnizori de servicii și tehnologie

companii private românești și străine

ONG-uri

profesioniști din domeniul planificării urbane, arhitecți

profesioniști din domeniul imobiliar

urbaniști

reprezentanți ai camerelor de comerț și industrie

investitori imobiliari și dezvoltatori interesați pentru/cu

reprezentanți ai clusterelor industriale și ai universităților

companii de utilități urbane și infrastructură
profesioniști din domeniul bancar

sediul în Europa de Sud-Est
… şi sperăm să ne revanşăm, oferindu-le cunoştinţe îmbogăţite şi know-how, contacte valoroase, idei pentru viitor şi
energie să se implice alături de comunitate în dezvoltarea ţării.
De asemenea, vom împrumuta timp şi insight-uri de la invitaţii noştri: atât speakeri naţionali cât şi internaţionali, care să ne
vorbească despre proiectele şi metodologiile lor de succes.

COMUNITATEA NOASTRĂ
AHK ROMÂNIA
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reprezentanţă oficială a economiei germane în România

600 de firme membre

industrie 4.0

mijlocirea de parteneriate viitoare

arbitraj

eficienţă energetică

digitalizare

smart
city
identificarea potenţialului de business şi a oportunităţilor
sprijin pentru investitori

sustenabilitate

energie

advocacy

automotive

economie circulară

imobiliare & investiţii

www.ahkrumaenien.ro

studii de piaţă

învăţământ dual

www.econet-romania.com
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DETALII

commun ities in focus

Public (2018), 300 participanţi
Furnizori de produse,
servicii și soluții

27%

25%

Autorități publice

LOCAŢIE
JW MARRIOTT BUCHAREST
GRAND HOTEL

Dezvoltatori
și finanțatori

12%
Asociații
profesionale

Consultanți

8%

8%

8%

Arhitecți
și proiectanți

LIMBA DE DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI
ENGLEZĂ-ROMÂNĂ
TRADUCERE SIMULTANĂ

Discount Early Bird: discount 20% până la 15 februarie 2019
Discount membru: discount 20% pentru membrii AHK România
discount 10% pentru membrii organizațiilor partenere

Universități
și instituții academice

6%
Presă

4%

2%
Ambasade

TAXĂ DE PARTICIPARE

149 EUR + TVA/ persoană

Ruxandra Dumitrescu
Manager Market Entry & Business Development
Tel. +40 21 207 91 48
Fax +40 21 223 15 38
E-Mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro

www.citiesoftomorrow.ro

Dr. Ilinca Pandele
Consultant Market Entry & Business Development
Tel. +40 21 207 91 17
Fax +40 21 223 15 38
E-Mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
AHK Romania
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
Str. Clucerului, nr. 35, et. 2
011363 Bucureşti
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