


Grupul de presă BURSA organizează a VIII-a ediţie a videoconferinţei “Afaceri în
agricultură”, în data de 21 octombrie 2021, începând cu ora 10:00.Evenimentul va fi transmis, în direct, pe site-ul www.bursa.ro, pe contul de Facebook alziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA, precum şi pe conturile de Facebook alepartenerilor media şi suport.

Videoconferinţa BURSA

AFACERI ÎN AGRICULTURĂ
Ediţia a VIII-a

www.bursa.ro


Teme propuse

Politica Agricolă Comună, între necesitățile fermierilor noştri și politicile de la Bruxelles;
“Produs în România” - un program posibil prin intermediul fondurilor alocate prin PNRR
procesatorilor;
Strategia Națională de Promovare a produselor agro-alimentare - Obiective, instrumente,
instituții;
Măsuri și submăsuri finanțate în perioada de tranziție 2021-2023;
“From Farm to fork” – un nou concept în agricultura europeană;
Irigațiile –	problema	nerezolvată	a	fermierilor	din	România;
Finanțările pentru dezvoltarea rurală, departe de nevoile curente ale comunelor din țara
noastră;
Programul Agro IMM Invest – un sprijin real pentru fermierii români;
Rolul instituțiilor financiare în dezvoltarea agriculturii;
Investițiile din agricultură în pandemie – evoluție, provocări, strategii.



Speakeri propuşi

Moderator: Dan Nicolaie, Redactor, Ziarul BURSA
Adrian Pintea, Director General, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);
Dumitru Nancu, Director General, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru ÎntreprinderileMici şi Mijlocii (FNGCIMM SA - IFN);
Marius Gavrea, Manager Specialized Transactions, Business Banking, ING Bank;
Septimiu Stoica, Preşedintele AGA, Bursa	Română	de	Mărfuri	(BRM);
Alexandru Potor, Președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL);
Nicu Vasile, Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR);
Ionel Arion, Președintele Federației Naționale Pro Agro;
Hans Kordik, Senior Agriculture Consultant;
Sorin Minea, Președintele Federației Patronale Române din Industria Alimentară(Romalimenta);
Ștefan Pădure, Președintele Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc;
Dan Hurduc, Președintele Clubului Fermierilor Români.



Target

Investitori;Administratori de fonduri de investiţii;Administratori de fonduri de pensii;Brokeri;Emitenţi;Bancheri;Avocaţi;Politicieni;Antreprenori.

Şi alţi cititori ai ziarului BURSA din domeniiprecum:Piaţa de capital;Sănătate;Învăţământ;Educaţie;Agricultură;Infrastructură;Energie;IT&C;Telecomunicaţii;Mediu;Transport;Auto;Turism;Resurse umane.



Evenimentele	Grupului	de	presă BURSA

 Peste 150 de evenimente organizate;
Mai mult de 20.000 de participanti din: mediul de afaceri; finanţe; bănci; autorităţi publice;diplomaţi; avocaţi, consultanţi, jurnalişti.Conferinţele şi mesele rotunde sunt transmise live pe www.bursa.ro, pe reţelele de socializare,pe canalul de YouTube, relatate pe site ul www.bursa.ro şi analizate în ziarul Bursa. Comunitateaoamenilor de afaceri din România este avangarda care readuce normalitatea în economia noastrăblocată de pandemia cu Covid-19, iar organizarea reuniunilor în aceste condiţii de stare denecesitate reprezintă sarcina ziarului BURSA, ca vehicul informaţional, organizator şi gazdătradiţională a acestor evenimente de contact, pentru transferul deschis de know-how, formareade opinii, oportunităţi şi înţelegeri în afaceri, pe care le numim Conferinţele BURSA.Organizarea de acum este adaptată împrejurării stării de necesitate, astfel că reuniunea vaavea loc în spaţiul virtual, în care nu ne putem contamina cu nimic altceva decât de folosulîntâlnirii şi plăcerea ei.Evenimentele noastre s-au bucurat de un real succes fiind vizionate, în medie, de 35.000 depersoane și avand un impact  de aproximativ 55.000 de persoane.
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Grupul de presă BURSA
 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti

 E-mail: publicitate@bursa.ro

 Website: www.bursa.ro
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