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This year, during the traditional event “Sommerfest” (The Feast of Summer), the Romanian-German Chamber of
Commerce and Industry (AHK Romania) will celebrate 15 years of existence. “For AHK Romania, the Feast of Summer
has a unique significance: we are celebrating 15 years since our establishment. It has been 15 years of well-done
business, mutual respect and strong commercial relationships built in time. Here’s where the event’s motto, ‘We
celebrate 15 Summers of Great Business’ comes from”, a press release points out. The release also highlights that
the 15-year celebration is a great opportunity for having an overall look at the excellent Romanian-German
economic relationships and their evolution. “During the 15 years of activity, Romania proved to be a very important
and trustworthy economic partner. The newest statistics confirm this claim: in the first quarter of this year, the
German exports to Romania were valued at 3.6 billion EUR, 10.9% more than the same period last year, and the
imports 3.7 billion EUR, 29.3% more. Thus, Germany remains the most important economic partner Romania has,
with the relationships between the two countries evolving very well economically, but also politically and culturally.
The most recent conjuncture survey validates the trust of the German companies in Romania: 88% of the
participants said they would invest here again.” AHK Romania, as an official representative of the German economy
in Romania, is always on the look for the improvement of the investing conditions and business environment.
Established in 2002, AHK Romania currently has over 550 companies as members, 20 employees and 13 members in
the Board of Directors, being the biggest bilateral chamber of commerce in Romania. By offering services and
organizing different events, AHK Romania supports the German companies when they debut on the Romanian
market and furthermore, it assists the Romanian companies interested in the German market. AHK Romania actively
gets involved in the implementation of the dual education system inspired from the German model and it created
the GreenTech Econet Romania platform and a Permanent Arbitration Court. AHK Romania in figures: More than
550 member companies, which have about 220,000 employees in total Over 3,000 counseled companies Over 150
young people included in training projects Over 50 intermediate persons by recruitment / year Over 900 business
intermediations / year A website with over 43,000 visitors annually 3,000 Romanian visitors to fairs in Germany 150
yearly exhibitors at specialty fairs 15 annual business delegations
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania)
in calitate de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania este permanent preocupata de imbunatatirea
conditiilor investitionale si a climatului de afaceri. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania)
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sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta. Pentru AHK
Romania Sarbatoarea Verii din acest an are o semnificatie deosebita: sarbatorirea a 15 ani de la infiintare. Sunt 15
ani de business bine facut, de respect reciproc, de relatii de afaceri stranse construite in timp. Pe parcursul celor 15
ani Romania s-a dovedit a fi un partener economic important si de incredere. Germania ramane astfel cel mai
important partener economic al Romaniei, relatiile intre cele doua state evoluand foarte vine atat din punct de
vedere economic, cat si politic si cultural. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) in calitate
de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania este permanent preocupata de imbunatatirea conditiilor
investitionale si a climatului de afaceri. Infiintata in 2002, AHK Romania numara in prezent peste 550 de firmemembre, 20 de angajati si 13 membri in Consiliul Director, fiind cea mai mare Camera de comert bilaterala din
Romania. AHK Romania ofera companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si
experiente. Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, sustine activ companiile
germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor romanesti interesate de piata
germana. AHK Romania se implica activ in implementarea sistemului dual de invatamant dupa model german si a
infiintat platforma GreenTech econet romania, cat si o Curte Permanenta de Arbitraj. ... Citeste intreg articolul pe
romanialibera.ro
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta., un bun prilej de a privi spre relatiile economice romano-germane
excelente si spre evolutia pozitiva a acestora. Pe parcursul celor 15 ani Romania s-a dovedit a fi un partener
economic important si de incredere. In calitate de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania AHK este
permanent preocupata de imbunatatirea conditiilor investitionale si a climatului de afaceri si ofera companiilor o
platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente. ...
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta., un bun prilej de a privi spre relatiile economice romano-germane
excelente si spre evolutia pozitiva a acestora. Pe parcursul celor 15 ani Romania s-a dovedit a fi un partener
economic important si de incredere. In calitate de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania AHK este
permanent preocupata de imbunatatirea conditiilor investitionale si a climatului de afaceri si ofera companiilor o
platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente. ...
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) sărbătorește în acest an, în cadrul tradiționalului
eveniment Sărbătoarea Verii, 15 ani de existență., un bun prilej de a privi spre relațiile economice româno-germane
excelente și spre evoluția pozitivă a acestora. Pe parcursul celor 15 ani România s-a dovedit a fi un partener
economic important și de încredere. În calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România AHK este
permanent preocupat...
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta. Aniversarea celor 15 ani este un bun prilej de a privi spre relatiile
economice romano-germane excelente si spre evolutia pozitiva a acestora. Pe parcursul celor 15 ani Romania s-a
dovedit a fi un partener economic important si de incredere. Cele mai actuale date statistice confirma acest lucru:
in primul trimestru al acestui an exporturile Germaniei catre Romania au insumat 3,6 mld. EUR, cu 10,9% mai mult
decat in aceeasi perioada a anului trecut, iar importurile 3,7 mld. EUR, un plus de 29,3%. Germania ramane astfel cel
mai important partener economic al Romaniei, relatiile intre cele doua state evoluand foarte bine atat din punct de
vedere economic, cat si politic si cultural. Cel mai recent chestionar de conjunctura confirma increderea companiilor
germane in Romania: 88% din cei chestionati ar investi din nou in tara noastra. Infiintata in 2002, AHK Romania
numara in prezent peste 550 de firme-membre, 20 de angajati si 13 membri in Consiliul Director, fiind cea mai mare
Camera de comert bilaterala din Romania. AHK ofera companiilor o platforma importanta pentru networking,
schimb de informatii si experiente. Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, sustine
activ companiile germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor romanesti
interesate de piata germana. AHK Romania se implica activ in implementarea sistemului dual de invatamant dupa
model german si a infiintat platforma GreenTech econet romania, cat si o Curte Permanenta de Arbitraj. AHK
Romania in cifre: Peste 550 companii-membre, care impreuna au circa 220.000 de angajati Peste 3.000 de companii
consiliate Peste 150 de tineri inclusi in 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 Prezenta in Social Media
3.000 de vizitatori din Romania la targuri in Germania 150 de expozanti anual la targuri de specialitate 15 delegatii
de afaceri anual 20 de luari de pozitie
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta. Pentru AHK Romania Sarbatoarea Verii din acest an are o
semnificatie deosebita: sarbatorim 15 ani de la infiintare. Sunt 15 ani de business bine facut, de respect reciproc, de
relatii de afaceri stranse construite in timp. De aici si moto-ul Sarbatorii Verii: “We celebrate 15 Summers of Great
Business”. Aniversarea celor 15 ani este un bun prilej de a privi spre relatiile economice romano-germane excelente
si spre evolutia pozitiva a acestora. Pe parcursul celor 15 ani Romania s-a dovedit a fi un partener economic
important si de incredere. Cele mai actuale date statistice confirma acest lucru: in primul trimestru al acestui an
exporturile Germaniei catre Romania au insumat 3,6 mld. EUR, cu 10,9% mai mult decat in aceeasi perioada a anului
trecut, iar importurile 3,7 mld. EUR, un plus de 29,3%. Germania ramane astfel cel mai important partener economic
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al Romaniei, relatiile intre cele doua state evoluand foarte vine atat din punct de vedere economic, cat si politic si
cultural. Cel mai recent chestionar de conjunctura confirma increderea companiilor germane in Romania: 88% din cei
chestionati ar investi din nou in tara noastra. Pentru comunicatul in format complet click aici
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German-Romanian Chamber of Commerce (AHK) celebrates 15 years of successful economic relations between the
two countries within the traditional Summer Feast event. “For AHK Romania this year’s Summer Feast has a special
significance: we celebrate 15 years since its establishment. There are 15 years of well-done business, mutual respect,
tight business relationships built over time. Hence, Summer Feast’s motto: <We celebrate 15 Summers of Great
Business>,” a press release reads. Germany’s exports to Romania amounted to EUR 3.6 billion in the first quarter of
this year, 10.9 percent more than in the same period last year, and imports of EUR 3.7 billion, up by 29.3 percent yo-y . Germany thus remains the most important economic partner of Romania. The most recent conjuncture
questionnaire confirms the confidence of German companies in Romania: 88 percent of those surveyed would invest
again on local market. Founded in 2002, AHK Romania currently has over 550 member firms, 20 employees and 13
members in the Board of Directors, being the largest bilateral Chamber of Commerce in Romania.
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Camera de Comerț și industrie Româno-Germană (AHK România) sărbătorește în acest an, în cadrul tradiționalului
eveniment Sărbătoarea Verii, 15 ani de existență, anunță un comunicat al asociației. Pentru AHK România, se afirmă
în document, Sărbătoarea Verii din acest an are o semnificație deosebită: sărbătorim 15 ani de la înființare. Sunt 15
ani de business bine făcut, de respect reciproc, de relații de afaceri strânse construite în timp. De aici și moto-ul
Sărbătorii Verii: “We celebrate 15 Summers of Great Business” . Aniversarea celor 15 ani este un bun prilej de a privi
spre relațiile economice româno-germane excelente și spre evoluția pozitivă a acestora. Pe parcursul celor 15 ani
România s-a dovedit a fi un partener economic important și de încredere. Cele mai actuale date statistice confirmă
acest lucr u: în primul trimestru al acestui an exporturile Germaniei către România au însumat 3,6 mld. EUR, cu
10,9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar importurile 3,7 mld. EUR, un plus de 29,3%. Germania
rămâne astfel cel mai important partener economic al României , relațiile între cele două state evoluând foarte vine
atât din punct de vedere economic, cât și politic și cultural. Cel mai recent chestionar de conjunctură confirmă
încrederea companiilor germane în România: 88% din cei chestionați ar investi din nou în țara noastră. Camera de
Comerț și industrie Româno-Germană (AHK România) în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în
România este permanent preocupată de îmbunătățirea condițiilor investiționale și a climatului de afacer i. Înființată
în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre, 20 de angajați și 13 membri în Consiliul
Director, fiind cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România oferă companiilor o platformă
importantă pentru networking , schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin
evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este
totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet
romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. AHK România în cifre: Peste 550 companii-membre, care împreună
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au circa 220.000 de 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 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 de luări de poziție
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta. Pentru AHK Romania Sarbatoarea Verii din acest an are o
semnificatie deosebita: sarbatorim 15 ani de la infiintare. Sunt 15 ani de business bine facut, de respect reciproc, de
relatii de afaceri...
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) sărbătorește în acest an, în cadrul tradiționalului
eveniment Sărbătoarea Verii, 15 ani de existență., un bun prilej de a privi spre relațiile economice româno-germane
excelente și spre evoluția pozitivă a acestora. Pe parcursul celor 15 ani România s-a dovedit a fi un partener
economic important și de încredere. În calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România AHK este
permanent preocupată de îmbunătățirea condițiilor investiționale și a climatului de afaceri şi oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. ...
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) sărbătorește în acest an, în cadrul tradiționalului
eveniment Sărbătoarea Verii, 15 ani de existență. Pentru AHK România Sărbătoarea Verii din acest an are o
semnificație deosebită: sărbătorirea a 15 ani de la înființare. Sunt 15 ani de business bine făcut, de respect reciproc,
de relații de strânse construite în timp. De aici și moto-ul Sărbătorii Verii: “We celebrate 15 Summers of Great
Business”. Aniversarea celor 15 ani este un bun prilej de a privi spre relațiile economice româno-germane excelente
și spre evoluția pozitivă a acestora. Pe parcursul celor 15 ani România s-a dovedit a fi...
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Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatorește in acest an, in cadrul tradiționalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existența., un bun prilej de a privi spre relațiile economice romano-germane
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excelente și spre evoluția pozitiva a acestora. Pe parcursul celor 15 ani Romania s-a dovedit a fi un partener
economic important și de incredere. In calitate de reprezentanța oficiala a economiei germane in Romania AHK este
permanent preocupata de imbunatațirea condițiilor investiționale și a climatului de afaceri si ofera companiilor o
platforma importanta pentru networking, schimb de informații și experiențe. ...
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) sărbătorește în acest an, în cadrul tradiționalului
eveniment Sărbătoarea Verii, 15 ani de existență., un bun prilej de a privi spre relațiile economice româno-germane
excelente și spre evoluția pozitivă a acestora. Pe parcursul celor 15 ani România s-a dovedit a fi un partener
economic important și de încredere. În calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România AHK este
permanent preocupată de îmbunătățirea condițiilor investiționale și a climatului de afaceri şi oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. ...
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sarbatoreste in acest an, in cadrul traditionalului
eveniment Sarbatoarea Verii, 15 ani de existenta. ... AHK Romania aniverseaza 15 ani de relatii economice romanogermane de succes
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15 ani AHK Romania, 15 ani de relații economice româno-germane de succes https://t.co/ZssosXrbl0
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Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania ) sarbatorește in acest an, in cadrul tradiționalului
eveniment Sarbatoarea Verii , 15 ani de existența, anunța un comunicat al asociației. Pentru AHK Romania , se afirma
in document, Sarbatoarea Verii din acest an are o semnificație deosebita: sarbatorim 15 ani de la inființare. Sunt 15
ani de business bine facut, de respect reciproc, de relații de afaceri stranse construite in timp. De aici și moto-ul
Sarbatorii Verii : “We celebrate 15 Summers of Great Business ”. Aniversarea celor 15 ani este un bun prilej de a privi
spre relațiile economice …
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