Atelier de management al clusterelor privind planificarea
strategică
Overview
Data

15 noiembrie 2019

Locatia

Sf. Gheorghe, Hotel Panorama Boutique

Scopul evenimentului

Scopul atelierului a fost de a integra mai bine eforturile de dezvoltare a clusterelor
textile românești, în ceea ce privește procesul de dezvoltare strategică.

Douăzeci de reprezentanți ai patru clustere românești, adică
membrii și conducerea clusterului pentru IMM-uri (3 în domeniul
textilelor și 1 în sectorul lemnului și mobilierului) s-au adunat pe
15 noiembrie la Sf. Gheorghe să coordoneze eforturile de
dezvoltare strategică în vederea creșterii competitivității lor
bazate pe inovație și internaționalizare. Atelierul trebuie privit în
contextul provocarii 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. Acest efort necesită schimbări structurale către noul
model de afaceri inovator, în care abordările Industry 4.0,
economie circulara și bioeconomie joacă un rol major. În acest
context, abordarea strategică a Be-Rural a fost prezentată și discută în
contextul proceselor de planificare strategică la nivel de cluster. Drept
urmare, grupurile s-au angajat să aprofundeze cooperarea dintre
clustere, să introducă acțiuni comune în strategiile lor, precum și să
intensifice aspectele de gestionare a deșeurilor ca prim pas către un
model de dezvoltare bioeconomică.
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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

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
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