USH Pro Business
vă invită să participați la seminarul

PAȘAPORT DE EXPORT PENTRU FIRMELE ROMÂNEȘTI
- Importanța brandului și a asocierii în exportul de produse ecologice Seminarul va fi precedat de Conferința de presă
- 9 Mai 2018, București –

Pașaport de export este un termen des folosit în țară dar mai ales în
străinătate, care semnifică certificarea de către experți consacrați a unui
proces de pregătire și de experiență antreprenorială pentru firmele mici și
mijlocii cu potențial de export.
Pentru cultura antreprenorială din România acest proces este crucial
deoarece depindem, în performanțele exportului nostru, de un număr
extrem de mic de exportatori consacrați.
Cu acest prilej, veți afla modul în care, în premieră în România, se desfășoară un astfel de proces
prin programul”Servicii integrate de Export pentru IMM-uri – Programul de Cooperare Elvețiano –
Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.
O componentă importantă a acestui program este agricultura ecologică, întrucât România are un
mare potențial dar este rămasă în urmă în plan european, în ceea ce privește cultivarea și procesarea
produselor ecologice.
Performanțele scăzute pot fi justificate de explicații precum lipsa subsidiilor, aspecte de
instabilitate ale reglementărilor și a pieței interne, imaginea modestă sau negativă pe piețele externe
a performanțelor sectorului, lipsa cunoștințelor și tehnologiilor în domeniu, a finanțării, a unor rețele
coerente de susținere la nivel național, lipsa înțelegerii principiilor și lanțurilor valorice în acest
domeniu precum și a cunoștințelor privind piețele de export.
Pe lângă acestea, așa cum vom încerca să demonstrăm în această dezbatere, incapacitatea
producătorilor și procesatorilor români de a coopera pe lanț sau pe filierele de produs este o cauză
majoră de rămânere în urmă. La ea se adaugă lipsa unor branduri românești puternice de export pe
piețele externe
Veți avea ocazia să dialogați pe acest subiect cu domnul Laurent Vonwiller, expert Bio Suisse și
membru al Comisiei de Import al Organizației Elvețiene pentru Agricultură Ecologică Bio Suisse și
Costin Lianu, Director General USH Pro Business, Doctor în economie, expert în internaționalizare,
ecosisteme de inovare, specializare inteligentă și clustere.

AGENDĂ
09.30 - 10.00 Conferința de presă: Prezentarea rezultatelor parțiale ale proiectului ”Servicii integrate
de Export pentru IMM-uri – Programul de Cooperare Elvețiano – Român vizând
reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”
10.00 - 13.00 Seminar ”Pașaport de export pentru firmele românești. Importanța brandului și a
asocierii în exportul de produse ecologice”
 Cum pătrundem pe marile piețe internaționale?
 Experiența elvețiană privind organizarea pieței de produse ecologice
 Constituirea Organizației Interprofesionale pentru Agricultura Ecologică din România
(OIPA - AE)
 Canale de distribuție și cerințele pieței de produse ecologice
 Importanța brandului în exportul de produse ecologice
 Inițiativa creării organizației interprofesionale în domeniul produselor ecologice
 Aplicarea noilor tehnologii în agricultura ecologică
SEMINARUL SE ADRESEAZĂ:
 Operatorilor din sectorul de agricultură ecologică: producători, procesatori, comercianți
 Autorități relevante din domeniul agriculturii ecologice
 Asociații profesionale de profil și Clustere
 Cooperative agricole
VOR VENI ÎN FAȚA TA:
 Laurent Vonwiller, expert Bio Suisse
Agronom cu experiență în domeniul controlului, certificării și consultanței. A început
cariera cu marketingul și managementul produselor, a trecut la controlul calității și s-a
specializat în gestionarea durabilă a lanțurilor de aprovizionare.
Din 2013 este membru al Comisiei de Import al Organizației Elvețiene pentru
Agricultură Ecologică ”Bio Suisse” (grupuri de lucru: Gospodărirea Apelor, Responsabilitate
Socială, Criteriile Materiilor Prime precum uleiul de palmier). Face parte din proiectul LOA
(rețea de asociații organice)
Manager servicii de inspecție / auditor pentru SGS și alte organisme de certificare, Auditor ISO 9000,
ISO 14000, produse ecologice, Securitatea alimentară (BRC) "Gost - Certificare" (exporturi către Rusia),
concepția și dezvoltarea serviciilor de inspecție / certificare
A condus diverse proiecte pentru supermarketuri elvețiene și europene, în special în Spania, Maroc,
Italia, Kenya, China, Pakistan și Turcia.

 Dr Costin Lianu, Director General USH Pro Business
Doctor în economie, expert în internaționalizare, ecosisteme de inovare, specializare
inteligentă și clustere.
Cadru didactic universitar - Profesor asociat din cadrul programului MBA, catedra
UNESCO, Universitatea București – “Strategii de branding și internaționalizare”.
Autor a numeroase articole, cărți în domeniile: managementul strategic, branding,
competitivitate și marketing atât la nivelul firmelor cât și la nivel sectorial, regional și
național.
Coordonator al Strategiei Naționale pentru Export în anii 2005 – 2015

UNDE? CUM? CÂND?
Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1,
Bucureşti (fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană) în data de 9 mai 2018, începând cu ora 10.00.
Conferința de presă va începe la ora 09.30.
PARTICIPAREA ESTE LIBERĂ
Confirmările, înscrierile și participarea se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment
(vezi anexa) și trimiterea lui la adresa de email office@ushprobusiness.ro
Data limită de înscriere: 8 mai 2018
Pentru alte detalii ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email
office@ushprobusiness.ro sau accesați www.ushprobusiness.ro

Din rațiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotogr afierea sau înregistrarea audiovideo 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.

