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The Sum of Parts  

23 Noiembrie, București, 2017 

 

In atenția: Laurentiu Plosceanu,   

President, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii — ARACO 

 

București, 2017   

 

 

Stimată Laurentiu Plosceanu, 

 

Compania olandeză Group-MSA, împreună cu Ambasada Regatului Țarilor de Jos în România are deosebita plăcere de 

a vă invita să participați la eveniment unic dedicat asociațiilor de afaceri și grupurilor profesionale din Romania. 

 

Evenimentul va avea loc în București, în data de 23 Noiembrie 2017 și sunt așteptați peste 70 de reprezentanți ai celor 

mai importante asociații de afaceri din România.  

 

Dupa o ediție de success desfășurată anul trecut în Praga, acum ne dorim sa oferim organizațiilor de afaceri din 

România ocazia de a discuta într-un mediu profesional despre provocarile si oportunitățile existente pentru dezvoltare 

și cooperare. Agenda evenimentului este una dinamică, unde participanții sunt invitați sa interacționeze activ pentru 

a împărtăși cunoștiințe de management organizațional si leadership, cultură cooperațională și unde vor discuta deschis 

cu furnizorii de servicii dedicate asociațiilor.  

 

Credem cu tărie că participarea dumnevoastra va influența bunul mers al evenimentului, întrucât experiența de succes 

a conducerii Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii — ARACO vă recomandă să împărtășiți  informații 

valoroase.  

 

Ne dorim, de asemenea, recunoașterea Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii — ARACO în toate 

materialele media legate de eveniment (digital și print) și în spațiul publicitar disponibil la locație.  

 

Noi credem că potențialul de marketing, de networking și oportunitățile de a încheia noi parteneriate și adeziuni în 

urma participarii la acest eveniment este foarte ridicat, astfel încât colaborarea noastră să fie mutual benefică.  

 

Group-MSA este o companie internațională de consultanță în management, cu sediul in Olanda. Oferim expertiză în 

zona operatională de conducere a unei organizații de afaceri, atat în mediul privat cât și guvernamental, oferind 

asistență într-o gamă larga de servicii.  

Participarea dumneavoastră la evenimentul “The Sum of Parts” ne onorează și suntem încântați de oportunitatea de a 

colabora.  

 

Vă stau la dispoziție oricând pentru mai multe informații la alina@groupmsa.com și la 0722.287.144.  

 

Cu multă caldură,  

 

 

Alina Poșircă 

Business Development Consultant 
+40 722 287 144 | +40 311 09 7765  

mailto:alina@groupmsa.com

