București, 14 martie 2017
Invitaţie Misiune economică
Tehnologii moderne în industria de morărit, panificație și patiserie

Avem plăcerea de a vă face cunoscută oportunitatea de participare a antreprenorilor și managerilor români
din domeniu la misiunea economică dedicată industriei de morărit, panificație și patiserie, derulată în
perioada 19 - 23 iunie 2017, în Bavaria.
Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (FNTM) şi partenerul german Herbertz Dairy Food Service
organizează această delegaţie cu scopul de a promova cooperarea economică româno-germană.
Delegația face parte din Programul „Bayern-Fit for Partnership” susținut de Ministerul pentru Economie și
Media, Energie și Tehnologie din landul Bavaria, prin Bayern International.
Pe această cale apelăm la sprijinul dumneavoastră și vă rugăm să transmiteți Invitația noastră către
companii care ar putea fi interesate de aceasta inițiativă.
Componența delegației române va fi formată din 14 persoane de conducere din cadrul firmelor din industria
de morărit, panificație, patiserie și produse conexe.
În cadrul misiunii economice sunt organizate vizite și întâlniri cu peste 15 companii și instituții bavareze,
furnizori de tehnologie și echipamente, inclusiv instalații inovative - pilot sau echipamente second-hand,
producători de materii prime și produse conexe pentru industria de morărit și panificație. Întâlnirile includ
vizite la facilități de producție, demonstrații de coacere a produselor de panificație, întâlniri Business to
Business, vizită la Muzeul de panificație, workshop și mini-târg de tehnologie la Academia Bavareză de
Panificație și întâlnire oficială la Ministerul Bavarez pentru Economie și Media, Energie și Tehnologie.
Înscrierea la misiunea economică se realizează prin transmiterea Formularului de aplicare către
info@fntm.ro, până la 10 aprilie 2017.
Programul orientativ al delegaţiei şi Formularul de aplicare se pot descărca de pe website-ul Fntm.ro.
Locurile fiind limitate, Ministerul pentru Economie din landul Bavaria va selecta cei 14 participanți care vor
reprezenta țara noastră.
Taxa de participare la misiunea economică este de 2100 RON și include toate serviciile necesare delegaţiei:
transport prin compania aeriană Tarom pe rutele București - Frankfurt dus și Munchen - București întors,
transport cu autocarul pe teritoriul Bavariei, masă și cazare în regim single, taxă zilnică solicitată de Ministerul
Bavarez pentru Economie, vizite la companii și organizare de mese rotunde cu întreprinzători germani, bilete
la muzeu, servicii de traducere și asigurare de sănătate în Germania.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi la 0755.199.888, Manager de proiect Larisa Moraru.
În ultimii 13 ani FNTM și partenerii săi germani au organizat 16 misiuni economice în Bavaria, în diverse
domenii, pe care le puteți consulta AICI.
Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,
Laura Popa
Vicepreşedinte FNTM

