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Acest material este elaborat cu fonduri sustinute de Uniunea Europeana in cadrul 

proiectului « Dezvoltarea Institutionala a Clusterului Astrico Nord Est « pe care 

Asociatia Astrico Nord-Est il implementeaza incepand cu 23.04.2014. 

Materialul va fi distribuit prin posta electronica pana la finalizarea platformei de 

comunicare pentru membrii clusterului, urmand ca ulterior sa fie postat pe un website 

dedicat. 
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Evenimente/Informatii: 

 

Evenimentul de promovare, contractare si subcontractare Fashion Peek 

21 – 22 Aprilie 2015,  

Hotel Caro, Bucuresti 
 

Avem deosebita placere de a va invita sa va alaturati noua la evenimentul de promovare, 

contractare si subcontractare FASHION PEEK, aflat la cea de-a treia editie, 

organizat in Bucuresti, la Hotel Caro, in perioada    21 - 22 aprilie 2015. 

‘’FASHION PEEK’’, reprezinta o platforma de elita care reuneste sub aceeasi cupola 

mari producatori de confectii din Romania, producatori straini de fire tesaturi si 

accesorii, exportatori romani si importatori europeni, designeri, lanturi specializate de 

magazine dar si consultanti reputati in industria modei. 

 Au fost transmise invitatii de participare la peste 15.000 firme potential interesate 

de produse din Romania pentru care, la cerere, se vor organiza intalniri B2B in cadrul 

expozitiei. Pentru a asigura continuitatea in identificarea de oportunitati 

de  afaceri,  firmele expozante raman in baza de date a Fashion Peek (fpeek 

connections), conectata la o platforma europeana de match-making, fiind  astfel 

transmise pe perioada unui an numeroase cereri/oferte, de produse si servicii, de 

subcontractare, propuneri de parteneriate in joint-ventures, sau in call-uri pentru 

proiecte.    

Organizat in parteneriat cu Federatia Patronala din Textile, Confectii, Pielarie 

(FEPAIUS), structura care faciliteaza participarea firmelor romanesti la unele dintre 

cele mai importante targuri si expozitii europene in industria modei, evenimentul isi 

propune sa raspunda necesitatilor reale ale industriei de profil din Romania, de 
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facilitare a promovarii ofertei proprii atat pe pietele externe cat si pe cea interna. Ca 

urmare,  FASHION PEEK, ofera ocazia  producatorilor romani de a prezenta 

presedintilor si directorilor targurilor internationale Premiere Vision Paris, Messe 

Frankfurt- Texworld sau Fashion SVP Londra  oferta si colectiile proprii in vederea 

selectarii ca si expozanti  la aceste evenimente. 

Expozitia se adreseaza intregului mediu de afaceri romanesc oferind  tuturor celor 

prezenti posibilitatea de a audia, prezentari valoroase pe subiecte  variate de 

actualitate, in cadrul unor sesiuni dedicate de informare, sustinute  de  catre 

profesionisti din domeniu, analisti de moda, designeri, consultanti romani si straini. 

In premiera la aceasta editie lansam conceptul de pop-up store producatori romani in 

cadrul Fashion Peek. 

  

 

Misiune de fact finding dedicata managerilor de cluster 

17 – 21 Mai 2015,  

Lyon 

 

Avand in vedere experienta franceza deosebita in elaborarea si implementarea 

planurilor de dezvoltare a clusterelor, CLUSTERO - Asociatia Clusterelor din Romania 

in colaborare cu France Clusters – Asociatia Clusterelor si Polilor de Competitivitate 

din Franta si ERAI – Agentia de Dezvoltare Regionala Rhone Alpes organizeaza in 

perioada 17-21 mai a.c., la Lyon, o misiune de fact-finding dedicata  managerilor de 

cluster coroborata cu  o sesiune de instruire cu accent pe elaborarea strategiilor de 

dezvoltare si internationalizare.  

In plus, in cadrul unor sesiuni de matchmaking si a unor vizite dedicate, vor avea 

loc intalniri bilaterale intre clusterele romanesti si cele franceze din regiunea Rhone 

Alpes, reprezentand o buna oportunitate pentru divesificarea portofoliului de clienti 

externi. 

  

In plus, pentru firmele membre ale clusterelor, misiunea economica este inclusa in 

Programul de Promovare a Exportului sustinut de catre Ministerului Economiei. Astfel, 

costurile ce revin firmelor se reduc la jumatate din costrurile de transport si cazare. 
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Anexate prezentului newsletter, va trasmitem informatii suplimentare privind 

evenimentele si informarile prezentate, informatii dedicate atat societatilor comerciale 

cat si clusterelor. 

 

Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

 

 

mailto:office@astricone.eu

