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I N V I T A Ţ I E 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în 

parteneriat cu S.C. OMV Petrom S.A. (OMV Petrom), vă invită să participaţi la Târgul furnizorilor 

mici  şi  mijlocii  ce  deservesc  industria  petrolieră,  eveniment  care  va  avea  loc  în  Bucureşti, 

joi 27 iunie 2013, între orele 9.30 – 16.00, la Palatul Parlamentului, Sala Unirii. Evenimentul 

este deschis furnizorilor de materiale şi echipamente, prestatorilor de servicii şi executanţilor / 

proiectanţilor de lucrări care deservesc industria petroliera din rândul întreprinderilor mici şi 

mijlocii din întreaga ţară şi are ca obiectiv principal creşterea vizibilităţii acestor intreprinderi în 

rândul companiilor de petrol şi gaze din România.  

 

Modalităţi de participare: 

⇒ ca expozant 

⇒ cu reprezentant 
 

Beneficiile participării: 

⇒ oportunitatea de a vă prezenta produsele, serviciile şi lucrările unor jucători importanţi pe piaţa 
de petrol şi gaze 

⇒ oportunitatea de a intra în dialog direct cu reprezentanţi ai unor importante companii petroliere 
de pe piaţa din România 

⇒ oportunitatea de a face parte din bazele de date aparţinând companiilor petroliere  
 

Cine poate să participe? 

Întreprinderile mici şi mijlocii, având ca domeniu de activitate furnizarea de materiale şi 
echipamente, prestarea de servicii specifice industriei petroliere, inclusiv orice servicii auxiliare, 
precum şi executarea / proiectarea de construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente acestora. 

 

Evenimentul se va desfăşura sub forma unui târg de prezentare a produselor, serviciilor şi lucrărilor 

oferite / executate de compania dumneavoastră.  

Dacă doriţi să vă înscrieţi în calitate de expozant sau cu reprezentant, vă rugăm să completaţi 

formularul de participare ataşat şi să îl transmiteţi până în data de 7 iunie 2013, inclusiv (la datele 

de contact menţionate în formularul de înregistrare). 

   Vă  rugăm  să  reţineţi că,  PARTICIPAREA  ÎN  CALITATE  DE  EXPOZANT  ESTE  GRATUITĂ. 

Deoarece locurile sunt limitate, admiterea se va face în ordinea înregistrării,  

în limita locurilor disponibile. 

 


