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DRC Nr. 958 / 09.04.2013

 

Stimate doamne, stimati domni,
 
Camera de Comert si Industrie a Romaniei are placerea sa va informeze ca, in luna mai a.c., va

aparea InfoBulletin numarul 42, lucrare cu aparitie lunara, de mediatizare a ofertei de afaceri romanesti

pe piata externa.
Camera de Comert si Industrie a Romaniei dispune de o retea exclusiva de contacte si relatii

privilegiate cu cele mai importante organizatii de afaceri din lume, cu care colaboreaza in scopul promovarii
comertului international.

InfoBulletin se transmite camerelor de comert si industrie, organizatiilor si asociatiilor profesionale

din strainatate (din peste 96 de tari), cu care CCIR a incheiat acorduri de colaborare (peste 200 de

organizatii din toata lumea), ambasadelor Romaniei in strainatate si ambasadelor acreditate la Bucuresti. Un

numar de peste 400 de institutii si organizatii de promovare si sustinere a comertului international primesc

buletinul, care este postat si pe site-ul web al CCIR, la adresa: http://www.ccir.ro/oportunitati-de-

afaceri/infobulletin.

Inscrierea unei companii romanesti se face prin completarea unui Profil de

firma (Company_profile_InfoBulletin.doc) anexat la prezenta scrisoare, in limba engleza.

Puteti atasa o prezentare/ reclama sub forma unui fisier tip pdf (text si imagini) de maxim 10

MB.

Tariful pentru publicarea profilului companiei Dvs. in InfoBulletin este de 200 lei + TVA/ aparitie.
Suma se achita la casieria CCIR (Blvd. Octavian Goga nr.2, sector 3, Bucuresti) sau prin transfer bancar in

contul CCIR nr. RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957 deschis la Raiffeisen Bank SA SMB, cu mentiunea:
InfoBulletin. Codul fiscal (CUI) al CCIR este: RO2842250.

Se acorda discounturi de 10%, 20% sau 30% pentru cei care doresc ca oferta sa apara in 3, 6,

respectiv 12 numere ale InfoBulletin.

Suntem convinsi ca initiativa noastra de promovare a intereselor firmelor romanesti pe piata externa

se va bucura de interesul dumneavoastra si va rugam sa ne transmiteti Company Profile completat si, daca

doriti, prezentarea/ reclama sub forma de fisier pdf, pana la data de 30 aprilie 2013, la adresa

calin.tatomir@ccir.ro, cu subiectul InfoBulletin. Va rugam sa atasati copia documentului de achitare a
tarifului de publicare.

Persoana de contact pentru relatii suplimentare este dl. Calin Tatomir, Directia Reprezentare

Camerala, Centrul National de Informatii de Afaceri, tel: 021-3190163, e-mail calin.tatomir@ccir.ro.

 

Cu deosebita consideratie,
 

 

Călin Tatomir
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Consi l ier

Centr ul  Na ţ iona l de Infor maţ i i  de Afacer i

Dir ecţ ia  Repr ezenta r e Camer a lă

Camer a  de Comer ţ  şi  Industr ie a  României  

B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, Bucureşti, zip 030982, România 

Tel.: 021 3190163 

E-mail: drc@ccir.ro ; Website: www.ccir.ro

 

Acest e-mail este destinat exclusiv destinatarului şi conţine informaţii confidenţiale. Distribuţia neautorizată, modificarea sau divulgarea conţinutului acestui e-mail nu este

legală. Dacă aţi primit acest e-mail din greşeală, vă rugăm să anunţaţi expeditorul printr-un e-mail de răspuns, să ştergeţi acest e-mail din sistemul dumneavoastră şi să nu-l

copiaţi sau să divulgaţi conţinutul său nici unei alte persoane.Transmiterea acestui e-mail nu poate fi considerată sigură întrucât informaţiile ar putea fi interceptate, corupte,

pierdute, distruse, sosite cu întârziere, incomplete sau virusate. Expeditorul, prin urmare, îşi declină orice responsabilitate în privinţa oricăror erori sau omisiuni în

conţinutul acestui e-mail, care pot apărea în urma transmiterii acestuia. Daca nu mai doriţi să primiţi e-mail-uri din partea noastră sau consideraţi că abonarea dvs. s-a produs

din greşeală, vă rugăm să transmiteţi un e-mail de răspuns cu subiectul "Dezabonare". Camera de Comerţ şi Industrie a României -- Cod fiscal: RO 2842250 -- Adresa: Bd.

Octavian Goga 2, Sector 3, Bucureşti 030982, România -- Telefon: 0040213190114 -- Fax: 0040213190163 -- E-mail: drc@ccir.ro -- Website: http://www.ccir.ro
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