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AGENDA 

 Constituirea clusterului Creative Bucharest Cluster 
 Rolul Centrelor de Transfer Tehnologic în industriile creative
 Dezbatere și apropare statut de înfii
       protocol colaborare cluster 
 Perspectivele industriilor creative în Bucure

 

 

 

Antreprenoriatul în industrii creative reprezintă un domen
nou, dar cu potențial uriaș. Piața industriilor culturale și creative e în 
continuă dezvoltare în Europa și în România.
parte din realitatea noastră, fie că e vorba de dezvoltare 
mediul urban sau rural, relaxare, educa
ușurează viața de zi cu zi. Antreprenorii din acest domeniu pot 
valorifica oportunitățile unui domeniu

Un rol important în dezvoltarea acestei viziuni îl are
din  domeniul industriilor creative care p
Inițiativa centrului USH Pro Business de a dezvolta un cluster în domeniul industriilor creative vine ca urmare 
a identificării acestei nevoi de asociere, interconectivitate 
instituții și companii din domeniul industriilor creative în București.

timp cât au la îndemână toate „armele” 
inovatoare și comercializabile pe piață.

Rolul industriilor creative în dezvoltarea comunităţii este de a o
cooperării între oamenii de decizie, reprezentanţii firmelor şi organizaţiilor care activează în sectorul 
industriilor creative alături de creatorii şi antreprenorii individuali, astfel încât aceştia să se poată 
cunoaşte, să se autopromoveze şi să fie capabili să realizeze proiecte comune şi să acţioneze împreună, 
eficient, ca grup de lobby faţă de autorităţile locale. 
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                                                                    USH Pro Business  

vă invită să participați la evenimentul 

CREATIVE BUCHAREST CLUSTER  
-  17  Ianuarie  2018 - 

 

Creative Bucharest Cluster  
Transfer Tehnologic în industriile creative 

și apropare statut de înființare Creative Bucharest Cluster și  

Perspectivele industriilor creative în București 

Antreprenoriatul în industrii creative reprezintă un domeniu 
ța industriilor culturale și creative e în 
și în România. Produsele creative fac 

parte din realitatea noastră, fie că e vorba de dezvoltare umană în 
, relaxare, educație sau soft-uri care ne 

șurează viața de zi cu zi. Antreprenorii din acest domeniu pot 
domeniu economic emergent, atâta 

acestei viziuni îl are clusterul ca formă de asociere strategică  a actorilor 
din  domeniul industriilor creative care poate acționa ca un instrument de inovație. 

țiativa centrului USH Pro Business de a dezvolta un cluster în domeniul industriilor creative vine ca urmare 
identificării acestei nevoi de asociere, interconectivitate și consolidare a unor concentrări geografice de 

ții și companii din domeniul industriilor creative în București. 

timp cât au la îndemână toate „armele” potrivite pentru a transforma creativitatea în produse 
și comercializabile pe piață. 

Rolul industriilor creative în dezvoltarea comunităţii este de a organiza un cadru adecvat dialogului şi 
cooperării între oamenii de decizie, reprezentanţii firmelor şi organizaţiilor care activează în sectorul 
industriilor creative alături de creatorii şi antreprenorii individuali, astfel încât aceştia să se poată 

şte, să se autopromoveze şi să fie capabili să realizeze proiecte comune şi să acţioneze împreună, 
eficient, ca grup de lobby faţă de autorităţile locale.  
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ca formă de asociere strategică  a actorilor 
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rganiza un cadru adecvat dialogului şi 
cooperării între oamenii de decizie, reprezentanţii firmelor şi organizaţiilor care activează în sectorul 
industriilor creative alături de creatorii şi antreprenorii individuali, astfel încât aceştia să se poată 

şte, să se autopromoveze şi să fie capabili să realizeze proiecte comune şi să acţioneze împreună, 



                                                                                                                             

                                                     
 
 

                     
 

 

 
 
 
 Speakeri: 
  
 Ionel Udrescu – Președinte Asociația București Creativ
 Daniel Coșniță – Președinte Clustero
 Prof. Univ. Dr. Dumitru Miron- Academia de Studii Economice
 
Moderator: Costin Lianu, Director General USH Pro Business

  

Unde? Când? 

 Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34
 (fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană)

 17 ianuarie  2018, ora 10.00 
 
 

 Înscrierile și participarea se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi anexa) și 
trimiterea lui la adresa de email 

 Data limită de înscriere: 16 ianuarie

 PARTICIPAREA ESTE LIBERĂ
 Pentru detalii ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18 sau email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

TARGET 
 Reprezentanți ai sectoarelor  creative 
 Reprezentanți ai sectoarelor culturale: arte vizuale, carte și presă, artele spectacolului
 Antreprenori din sectoare transversale 
 Reprezentanți ai mediului public, ONG
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ședinte Asociația București Creativ 
ședinte Clustero 

Academia de Studii Economice 

: Costin Lianu, Director General USH Pro Business 

sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti
(fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană) 

și participarea se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi anexa) și 
trimiterea lui la adresa de email office@ushprobusiness.ro 

ianuarie 2018 

PARTICIPAREA ESTE LIBERĂ 
ți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18 sau email office@ushprobusiness.ro

ți ai sectoarelor  creative - audio - vizual și media, publicitate, arhitectură
ți ai sectoarelor culturale: arte vizuale, carte și presă, artele spectacolului

Antreprenori din sectoare transversale - cercetare, IT  
ți ai mediului public, ONG-uri 
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36, etaj 1, sector 1, Bucureşti 

și participarea se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi anexa) și 

office@ushprobusiness.ro  

și media, publicitate, arhitectură 
ți ai sectoarelor culturale: arte vizuale, carte și presă, artele spectacolului 


