Atelier de management al clusterelor privind planificarea
strategică
Date:
Venue:

Vineri, 15 Noiembrie 2019 (9:30 – 13:00)
Sf. Gheorghe, Hotel Panorama Boutique, Calea Vâlcele DN13NE nr.9, Judet Covasna

Având în vedere provocarea mai largă cu care se confruntă sectoarele tradiționale din România, aceea de a
deveni inteligente sau de a muri ca si avantaj competitiv bazat pe costul scăzut al forței de muncă, dispărut în
mijlocul concurenței internaționale din Orientul Îndepărtat, scopul acestui atelier este o mai bună integrare a eforturilor de dezvoltare a clusterelor textile din România, în ceea ce privește procesul de dezvoltare strategică.
Obiectivele de dezvoltare strategică a clusterelor: cooperarea între clustere, gestionarea deșeurilor, strategia clusterului.
Acest atelier va oferi cele mai bune modalități de a avansa către un model de dezvoltare bioeconomică.

Program
Partea I: Introducere
09:30 – 10:00

Cuvant de bun venit — Mirela Bogyo, manager cluster TTF
Introducerea participantilor — Toti participantii
Obiectivele atelierului — Daniel Cosnita

Partea II: Clusterele se prezinta: model de afaceri, povești de succes, probleme identificate
10:00 – 10:20

ASTRICO NE — Carmen Boiciuc

10:20 – 10:40

Romanian Textile Concept — Mirea Greti Puiu

10:40 – 11:00

Transylvania Textile & Fashion — Mirela Bogyo

11:00 – 11:20

Pro Wood — Rezso Kadar

11:20 – 11:30

Pauza de cafea

Partea III: Instrumente in sprijinul managementului clusterelor
11:30 – 11:45

Business Model Canvas & Logical Matrix — Daniel Cosnita
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11:45 – 12:00

Be Rural — Daniel Cosnita

Partea IV: Viziune strategică pentru consortiul Noliatex
12:00 – 13:00

Identificarea principalilor vectori de dezvoltare ai consorțiului Noliatex — Moderator Daniel Cosnita

13:00

Pranz si inchiderea evenimentului

Contact person: Daniel Cosnita

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 818478.
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