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eveniment piața muncii

recepția de anul nou

La cea de-a şaisprezecea ediţie a 
Recepției de Anul Nou am ales un 
motto pe care l-am promovat de-a 
lungul celor 15 ani de activitate şi 
care ne defineşte: „Unity through 
community”. Oaspetele de onoare 
al serii a fost Preşedinbtele Româ-
niei, domnul Klaus Iohannis. 

numărul angajaţilor la nivel 
record   

În Germania au mai mulţi oameni 
ca oricând un job. În 2017 numă-
rul angajaţilor  a crescut la peste 
44 mil. Pentru anul în curs se aş-
teaptă un nou record. Anul trecut 
numărul angajaților a crescut cu 
peste 600.000, fiind cea mai mare 
creştere din ultimii zece ani.În ulti-
mii opt ani economia Germaniei a 
crescut continuu.

economia germană convinge prin rezultate bune ale producţiei şi 
comerţului     

În luna noiembrie economia germană 
a înregistrat rezultate foarte bune. In-
dustria prelucrătoare şi-a crescut pro-
ducţia, iar în acelaşi timp au crescut 
puternic atât importurile cât şi expor-
turile germane. Producţia s-a situat în 
luna noiembrie cu 3,4% peste nivelul 

lunii octombrie, fiind cea mai mare 
creştere din septembrie 2009 încoa-
ce. Cel mai mult a crescut producţia 
de bunuri investiţionale precum ma-
şini, utilaje şi autovehicule, unul din 
punctele forte ale economiei germane. 
  

comerț

Stimați membri, 
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A început un 
nou an, pe 
care l-am în-
tâmpinat cu 
optimism, care 
vine cu noi 
opor tun i tă ț i , 
dar desigur şi 
cu noi provo-

cări. Despre aceste subiecte a 
fost vorba şi la Recepția noastră 
de Anul Nou, pe care am serbat-
o cum se cuvine alături de cei 
peste 850 de invitați. 
Noul an stă pentru noi sub mot-
to-ul „Unity through Community“, 
prin care dorim să subliniem că 
numai printr-o comunitate pu-
ternică poate fi obținută unitate. 
Doar printr-o susținere puternică 
a unei comunități de business, 
care este în măsură să recunoas-
că oportunitățile viitorului, poate fi 
obținută performanță economică 
pe termen lung. Astfel a sintetizat 
în discursul său invitatul de onoa-
re al serii, Preşedintele României, 
Klaus Iohannis, adăugând că în-
treaga atenție trebuie îndreptată 
către mediul de afaceri care în ul-
tima vreme s-a confruntat cu pro-
vocări dintre cele mai neobişnuite 
în ce priveşte calitea şi predictibi-
litatea măsurilor economice. 
Mai multe informații găsiți aici. 

 Salutări cordiale, 
Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 evenimente 

recepţia de anul nou - palatul parlamentului, 25 ianuarie 2018
La cea de-a şaisprezecea ediţie a Recepției de Anul Nou am ales 
un motto pe care l-am promovat de-a lungul celor 15 ani de ac-
tivitate şi care ne defineşte: „Unity through community”. Camera 
de Comerț şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania) a ser-
bat, alături de peste 850 de invitați, începutul unui nou an. Tema 
evenimentului - Unity through community / Unitate prin comuni-
tate – a dorit să arate că doar o comunitate puternică poate crea 
unitate. 
La acest lucru s-a referit şi oaspetele de onoare al serii, Preşedintele 
României, domnul Klaus Iohannis, care a subliniat în alocuțiunea 
sa că această temă se înscrie perfect în exigențele unei abordări 
pe termen lung. Preşedintele AHK Romania, Dragoş Anastasiu, a 
vorbit despre frustrările oamenilor de afaceri, lipsa de predictibi-
litate şi de încredere. Soluțiile ar trebui să vină tot dinspre mediul 
de afaceri.
Ambasadorul Republicii Federale a Germaniei, ES Cord Meier-
Klodt, s-a referit la şansele şi provocările pe care le-a întâlnit în că-
lătoriile domniei sale prin țară, constatând că este nevoie de mai 
multă implicare în întreaga țară, nu doar în regiunile privilegiate.  
Mulțumim trupei Blue Noise pentru momentul artistic deosebit, 
ciocolateriei Chocofashion pentru give away, Speakaspell Labo-
ratory pentru creativitate şi îndeosebi sponsorilor, care au contri-
buit decisiv la o seară reuşită.

sponsori Gold
AUTONET IMPORT

BCR Pensii
DRM Dräxlmaier
E.ON România

NTT DATA Romania
WDP Development Romania SRL

sponsori silver
BearingPoint

Bosch
Continental

Intermedicas
Penny Market 

Porsche Romania
 Porsche Versicherungs AG Salzburg Suc. Romania 

Porsche Inter Auto Romania
Star Assembly SRL

sponsori Bronz
AKKA Romserv

Artemis Real Estate

Asociaţia Environ

ASTRA RAIL Industries

BASF România

BMW Group România 

BNP Paribas

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ 

CENTRAL TRAVEL LUFTHANSA CITY 

    CENTER

Claas Regional Center South East

    Europe

Control Risks 

Deutsche Bank

Deutsche Management Service SRL –

     DQS România

ebm-papst România

Editura Art Klett

Electroinstal Solution 

Elmas

Farmexpert

Frăţilă, Rödl & Partner 

Geiger Group

HeidelbergCement România

Hölscher Wasserbau

Holzindustrie Schweighofer

IKB Leasing Finance IFN 

Implenia Baugesellschaft m.b.H. Wien - 

Sucursala Voluntari

Infineon Technologies România

Kärcher (CER Cleaning Equipment)

Karl Heinz Dietrich International Exped

KIRCHHOFF Automotive România 

Kraftanlagen România 

LANXESS CEE s.r.o.

Lufthansa

MARSH România

MAX BOEGL România

Mazars România

Medical Technologies International 

Mercedes-Benz România 

METRO Cash & Carry România

Musat&Asociatii

Noerr

Pop si Asociatii

Premium AEROTEC

Raiffeisen Bank

RER Group

RSM Romania

Schaeffler România

Selgros Cash & Carry

Siemens 

SMART ID DYNAMICS

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Stein & Partner Management Consul-

ting

TEAHA Management Consulting 

Tezcon Storage Systems

TOURING EUROPABUS ROMANIA

TPA Romania

UniCredit Bank

Wiebe România

 aGenDa 

conferința cities of tomorrow #6 - 27 februarie, JW marriott Grand 
Hotel
Cities of Tomorrow 2018 este dedicat regenerării urbane, în ve-
derea stimulării unei dezvoltări durabile a oraşelor şi regiunilor Ro-
mâniei şi implicit a unui mediu de afaceri atractiv pentru companii 
şi angajatii acestora. Dorim să supunem dezbaterii aspecte ce țin 
de revitalizare şi reconversie urbană şi duc la dezvoltarea suste-
nabilă a României. Mai multe informații găsiți aici. 
persoană de contact: ruxandra Dumitrescu
e-mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079148
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rBlsummit #7 - 15-16 martie 2018, JW marriott Grand Hotel
În fiecare an, la început de martie, peste 250 de antreprenori şi 
executivi de top, lideri din societatea civilă şi peste 40 de spea-
keri naționali şi internaționali se reunesc la Romanian Business 
Leaders Summit. Evenimentul central al comunității RBL com-
bină cunoaşterea, interactivitatea, inspirația, socializarea, munca 
şi distracția pentru a genera proiecte concrete prin care facem 
România o țară mai bună pentru business şi astfel o țară mai 
bună pentru români.
AHK România este partener al evenimentului, iar membrii AHK 
beneficiază de preţuri speciale. Mai multe informații despre Sum-
mit găsiți aici.

sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

27 februarie București Cities of Tomorrow #6: reconversie & 
revitalizare

6 martie București Întâlnirea lunară a membrilor AHK

15, 16 martie București RBL Summit 

 

 aHk românia informează 

programul members2members 

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International, Automotive GURU NET

Călătorii: TUI Travel Center, Sixt Rent a Car

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Testo Romania, SILDAN Import 

Export, Toledo SRL

Comunicare: Lingua TranScript, Luatel

Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement

Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project Car-

go

Energie & Mediu: RWE Energie, WESSLING România, Asociația 

Environ

Hoteluri/Restaurante: angelo by Vienna House Bucharest, 

Crowne Plaza Bucharest

Imobiliare: Regus International

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Intermedicas

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări

Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Software 

Solutions, FSP Global, re7consulting 

Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Lear-

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL

Profitați de ofertele programului Members2Members! 
Informații complete despre program găsiți aici. 

 conJunctură 

produsul intern brut al Germaniei a crescut cu 
2,2%
Produsul intern brut al Germaniei a crescut în 2017 cu 2,2%, 
conform datelor provizorii transmise de Institutul federal de sta-
tistică, destatis. Este cea mai mare creştere economică din 2011 
încoace. În 2016 PIB-ul crescuse cu 1,9%. Creşterea se datorea-
ză consumului intern, dar şi investiţiilor numeroaselor companii 
şi economiei globale, unde produsele Made in Germany sunt la 
mare căutare. Exportatorii germani sunt la al patrulea an con-
secutiv de recorduri. În primele 11 luni au fost exportate maşini, 
utilaje şi alte produse în valoare de 1,18 mii mld. EUR, un plus de 
6,5%. Şi paţa muncii este pe un trend pozitiv, salariile urmând să 
crească şi în 2018, mai mult chiar decât anul trecut. Pentru anul 
în curs este estimată o creştere economică asemănătoare celei 
din 2017. 

creşterea economică în 2018 la nivel global ar 
putea fi cea mai rapidă de după 2011
Economia globală este aşteptată să crească cu aproape 4% în 
2018, exprimată la paritatea puterii de cumpărare (PPP), adău-
gând 5.000 mld. USD peste valoarea curentă, potrivit estimărilor 
PwC cuprinse în raportul Global Economy Watch. Principalele 
motoare de creştere ale economiei globale - Statele Unite ale 
Americii, țările emergente din Asia şi Zona Euro -  vor contribui cu 
aproape 70% la creşterea economică globală în 2018, compara-
tiv cu media de aproape 60% înregistrată după anul 2000. 
Economia Zonei Euro va creşte cu peste 2% în 2018. PwC se 
aşteaptă ca economiile periferice ale Zonei Euro să le depăşească 
pe cele din nucleu în ceea ce priveşte ritmul de creştere pen-
tru al cincilea an consecutiv. Dintre economiile mari ale Zonei 
Euro, Olanda este de aşteptat să înregistreze cea mai accelerată 
creştere, cu aproape 2,5%. La polul opus, nesiguranța legată de 
Brexit va afecta ritmul de creştere al Regatului Unit care va ajunge 
la 1,4% în 2018. China, cea mai mare economie a lumii în termeni 
PPP, ar putea creşte cu 6-7% în 2018, mai lent, comparativ cu 
anii precedenți, dar în linie cu aşteptările. Cu cel mai rapid nivel 
de creştere de câțiva ani încoace, 2018 este previzionat de PwC 
a fi cel mai bun an, de asemenea şi pentru sectorul energetic. Din 
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totalul energiei consumate la nivel global anul acesta,  India şi 
China vor consuma aproximativ 30% din total. 

landurile vest-germane unele din cele mai 
căutate destinaţii de călătorie
Ziarul New York Times consideră că landurile din Germania de 
Vest mertiă să fie incluse printre cele 52 de destinaţii de vizitat. 
Lista "Places to Go" este la a treisprezecea ediţie şi face reco-
mandări pentru cele 52 de săptămâni dintr-un an. Landurile din 
Germania de Vest se situează pe locul 23 în acest clasament. 
Printre destinaţiile preferate recomandate de publicaţie se nu-
mără New Orleans, Baltimore, Tanger, Praga, Glasgow sau Oslo. 
New York Times adună pentru acest clasament anual propuneri 
de la corespondenţii săi şi de la reporteri de călătorie din întrea-
ga lume. În 2017 a fost listată de exemplu noua Filarmonie din 
Hamburg.

 comerț 

economia germană convinge prin rezultate 
bune ale producţiei şi comerţului
În luna noiembrie economia germană a înregistrat rezultate foarte 
bune. Industria prelucrătoare şi-a crescut producţia, iar în acelaşi 
timp au crescut puternic atât importurile cât şi exporturile germa-
ne. Producţia s-a situat în luna noiembrie cu 3,4% peste nivelul 
lunii octombrie, fiind cea mai mare creştere din septembrie 2009 
încoace. Cel mai mult a crescut producţia de bunuri investiţionale 
precum maşini, utilaje şi autovehicule, unul din punctele forte ale 
economiei germane. 
Şi exporturile germane au crescut puternic, cu 4,1% în noiembrie 
faţă de luna anterioară şi cu 8,2% faţă de noiembrie 2016 depă-
şind previziunile analiştilor. Importurile au crescut şi ele în noiem-
brie, saltul fiind de 2,3%. Pentru întrgul an 2017 este aşteptată o 
creştere a exporturilor cu 6% la 1,3 mii mld. EUR. 

 Branşe 

investiţiile în firmele tinere ating un nivel re-
cord în Germania
Firmele la început de drum din Germania au obţinut anul trecut fi-
nanţări de peste 4 mld. EUR, mai mult ca oricând, se arată într-un 
studiu al EY. Cele mai multe start-up-uri sunt în Berlin. Acestora 
le-au revenit 69% din capitalul investiti la nivel federal. Cele mai 
importante finanţări au mers către firme noi din Berlin care se 
dezvoltă foarte bine, ţinând pasul cu cele din Paris şi situându-se 
puţin după Londra în ce priveşte înfiinţarea de noi firme. 

constructorii germani de automobile înregis-
trează vânzări record
Constructorii germani de maşini din clasa superioară Mercedes 
Benz, BMW şi Audi au încheiat anul 2017 cu vânzări record. Mer-
cedes a depăşit anul trecut BMW, înregistrând vânzări de 2,3 mil. 
automobile, cu 9,9% mai mult decât în anul anterior. BMW, con-
curentul din München, a vândut anul trecut 2,1 mil. automobile. 
Avantajul Mercedes l-au reprezentat modelele noi şi orientarea 
vânzărilor către piaţa chineză. BMW a vândut mai puţine automo-
bile nu doar pe piaţa din Marea Britanie, dar şi în SUA. În 2017 
atât BMW cât şi Mercedes au vândut fiecare a patra maşină în 
China, la Audi chiar fiecare a treia maşină a fost destinată pieţei 
din China.

 economie 

exporturi record ale produselor agricole germa-
ne
Exporturile de produse agricole au atins un punct culminant. Anul 
trecut  au fost exportate produse agricole, alimente şi tehnică 
agrară în valoare de 78,3 mld. EUR, ceea ce însemană o creştere 
cu 3,9% faţă de 2016. Astfel, branşa a reuşit să-şi menţină po-
ziţia a treia în clasamentul celor mai mari exportatori de produse 
agricole la nivel mondial. Exporturile către UE (exceptând tehnica 
agrară) au crescut din ianuarie până în octombrie 2017 cu 4,4% 
la 46,4 mld. EUR. 

 piaţa muncii 

numărul angajaţilor la nivel record
În Germania au mai mulţi oameni ca oricând un job. În 2017 nu-
mărul angajaţilor  a crescut la peste 44 mil. Pentru anul în curs se 
aşteaptă un nou record. Anul trecut numărul angajaților a crescut 
cu peste 600.000, fiind cea mai mare creştere din ultimii zece ani.
În ultimii opt ani economia Germaniei a crescut continuu, astfel 
că şi companiile obţin mai multe comenzi şi angajează mai mulţi 
oameni. A scăzut şi numărul şomerilor, specialiştii se aşteaptă la 
o scădere a numărului şomerilor cu 2,5 mil. Cele mai multe locuri 
de muncă au fost disponibile în sectorul serviciilor, în care lucrea-
ză trei din patru persoane. Noi locuri de muncă oeste medie au 
fost create în domeniile construcţii, servicii publice, educaţie şi 
sănătate. În 2018 se aşteaptă o nouă creştere a economiei ger-
mane, astfel că va creşte şi numărul de angajări.

www.ahkrumaenien.ro
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
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 seminarii 

Informații despre seminariile organizate de AHK România le găsiți 
pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/Cursuri și Seminarii. 

 Data limBa tema lector

31 
ianuarie română

Eficienţa energetică în spaţiile de 
birouri - ghid practic de evaluare

adrian moisa, Jetrun

02 
februarie română Time Management

marius Braşoveanu, 
the learning 

Business

14
februarie română

PERFORMANCE EXCELLENCE – 
sesiune de informare

Daniel Goiceanu,  
TRAINING POINT 

RESOURCES 

21, 22
februarie română

Formarea tutorilor și rolul lor în 
procesul de onboarding

Matilda Soare, 
AHK România

persoană de contact: oana nastasă
e-mail: nastasa.oana@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2231535; fax: +40 21 2231538

 econet românia 

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româ-

no-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în 

domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

Delegaţie la monumento salzburg 
În perioada 10-12 ianuarie, cu ocazia anului European al Patrimo-
niului Cultural, împreună cu partenerul nostru tradițional, Bayern 
Handwerk International, o delegație românească la târgul Monu-
mento din Salzburg. Ne-au însoţit firme importante din domeniul 
restaurării, printre care: Conbas, Rustic, Restaco sau Savemob, 
birouri de arhitectură cu preocupări în domeniul restaurării (Cre-
do Design, Euroconcept, SisArt Studio), dar şi reprezentanți ai 
Artmark Historical Estate, ai autorităților locale din județele Iaşi şi 
Sibiu sau ai Primăriei Bucureşti (Palatele Brâncoveneşti).
Delegația a avut ocazia de a vizita acest târg individual, dar a fost 
oferit şi un tur ghidat la companii din Austria şi Germania. De ase-
menea membrii delegaţiei s-au familiarizat cu metode moderne 
de restaurare şi conservare, cum ar fi restaurarea de mobilier şi au 
vizitat standurile Institutelor de patrimoniu din Austria şi România 
şi standul UNESCO. 

Membrii delegației au beneficiat de un tur specializat al oraşului 
Salzburg sub îndrumarea directorului institutului de Patrimoniu al 
Austriei Departamentul Salzburg, doamna Eva Hody. A fost pre-
zentată istoria restaurării bisericii Universitare Kollegienkirche şi a 
Fortăreței Hohensalzburg. 
Următoarea delegație de acest tip, axată pe tema restaurării şi a 
protejării patrimoniului cultural, va avea loc în Bavaria şi Baden-
Württemberg, în perioada 24-27 iunie 2018. 
persoană de contact: ilinca pandele
e-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079117; fax: +40 21 2231538

 noi memBri 
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:

avanDor laBs 
Splaiul Independenței, nr. 193, et. 
3, ap.11 
060041 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2525806 
Fax: +40 21 2525806 
office@avandor.com 
www.avandor.com 
Roxana Stan 
Studii de piață și sondaje de 
opinie

c&c electro trans construct 
Str. Gheorghe Barițiu, nr. 4, bl. 
15, sc. A
551130 Mediaş
Tel.: +40 7493 01688 
Fax: +40 369 808647
Cornel Dan Prostean
Instalații electrice

confident Group communica-
tion & commerce  
Str. Avrig, bl. P18 Bis, sc. A 
021576 Bucureşti 
Tel.: +40 7431 45588  
www.confidentpr.com 
Mara Gojgar
Marketing & studio foto video

David intercar srl 
Str. Nicolae Caramfil, nr. 64 
14146 Bucureşti 
Tel.: +40 21 3173616
reservation@davidintercar.ro
www.davidintercar.ro 
Ortansa David
Închiriere autoturisme și transfer-
uri la aeroport

rom leather sofas 
Nr. 409 
337450 Șoimuş 
Tel.: +40 254 237411 
Fax: +40 254 237422 
Lorin Arz 
Confecționare huse de piele și 
stofă

stabilus românia
DN 11, km 5+862 
507190 Sânpetru 
Tel.: +40 372 384100 
Fax: +40 372 384170 
info@stabilus.com 
www.stabilus.com/ro 
Cristian Radu Popescu 
Fabricare de pompe și compre-
soare

vlăsceanu, ene şi asociații 
sparl
Str. Stelea Spătaru, nr. 8, etaj 2, 
ap. 5
030213 Bucureşti 
Tel.: +40 31 4053007
Fax: +40 31 4053007 
office@vepartners.ro 
www.vepartners.ro 
Ștefan Ene
Consultanță juridică în domeniile 
energiei și mediului

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/eficienta-energetica-in-spatiile-de-birouri-ghid-practic-de-evaluare/%3FcHash%3D2cbffa33da0743ec5be51e031a4b2bac
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/eficienta-energetica-in-spatiile-de-birouri-ghid-practic-de-evaluare/%3FcHash%3D2cbffa33da0743ec5be51e031a4b2bac
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-time-management-24/%3FcHash%3D93a19fa054bdb1dcce0a2c99e96e3d50
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/performance-excellence-sesiune-de-informare/%3FcHash%3Df5434bb6264063da05b6f2e9ef41f16a
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/formarea-tutorilor-si-rolul-lor-in-procesul-de-onboarding-2/%3FcHash%3Db3d75f71c09ee14becebc966e3783f4f
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/formarea-tutorilor-si-rolul-lor-in-procesul-de-onboarding-2/%3FcHash%3Db3d75f71c09ee14becebc966e3783f4f
mailto:pandele.ilinca%40ahkrumaenien.ro?subject=
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/econet/
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/econet/
mailto:pandele.ilinca%40ahkrumaenien.ro?subject=
mailto:mihoci.anca%40ahkrumaenien.ro%20%0D?subject=
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
mailto:office%40avandor.com?subject=
http://www.avandor.com/
http://confidentpr.com/lets-do-it-for-you-contact/
mailto:reservation%40davidintercar.ro?subject=
https://www.davidintercar.ro/
mailto:info%40stabilus.com?subject=
http://www.stabilus.com/company/
mailto:office%40vepartners.ro?subject=
http://www.vepartners.ro/
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 memBrii aHk informează 

intercontinental Bucureşti a câştigat pre-
stigioase premii internaţionale
În luna decembrie, InterContinental Bucuresti a câştigat două 
premii internaţionale: Hotelul & Restaurantul de Lux al Anului în 
România (Luxury Hotel & Restaurant of the Year in Romania) oferit 
de Luxury Travel Guide ţi Hotelul & Centrul de Conferinte al Anului 
in Romania (Luxury Hotel & Conference Centre) oferit de World 
Luxury Hotel Awards. 
World Luxury Hotel Awards stabileste standardele pentru servicii-
le din industria hoteliera globala si ofera o adevarata recunoastere 
hotelurilor de lux si resorturilor din categoriile specifice in timpul 
perioadei de votare de pe parcursul unui an. Peste 300.000 de 
voturi au fost contorizate din partea turistilor si a invitatilor care au 
vizitat aceste locatii de lux in timpul perioadei de votare. 
Luxury Travel Guide Awards reprezinta topul reusitelor in do-
meniul ospitalitatii; toti castigatorii premiilor Luxury Travel Guide 
Awards intra intr-un proces de jurizare foarte strict la care partici-
pa profesionisti din domeniul industriei ospitalitatii.

rețeaua de agenții tui travelcenter/eurolines 
depăşeşte cifra de vânzări de 100 mil. eur
Cifra de vânzări a Grupului Eurolines, alcătuit din 22 de companii, 
s-a majorat în 2017 cu 20% şi a ajuns la 150 mil. EUR. Vânzări-
le de pachete turistice ale reţelelor TUI TravelCenter şi Eurolines 
s-au majorat cu 50% faţă de 2016. Rezultatele principalelor com-
panii din Grup:

- TUI TravelCenter va finaliza anul 2017 cu o creştere de 30% a 
cifrei de vânzări, ajungând la nivelul de 100 mil. EUR.

- Inaugurarea unei noi agenții TUI TravelCenter în Centrul Comer-
cial Shopping City din Râmnicu Vâlcea, după o investiție de apro-
ximativ 50.000 EUR. 

- Anul 2017 a marcat şase ani de prezenţă în România a celui mai 

puternic brand de turism din lume, TUI, al cărui reprezentant unic 
în România suntem.

- Parteneriatul cu FlixBus, demarat în septembrie 2017, a condus 
la creşterea până la 2.000 a numărului de destinații accesibile, în 
fiecare zi, din România către Europa.

- Nova Travel, tour-operatorul Grupului Eurolines, a avut în 2017 o 
cifră de vânzări de 12 mil. EUR (+14 %). 

- Danubius Travel, tour-operatorul Grupului Eurolines din Constanța, 
a avut o creştere de aprox. 45% a cifrei de vânzări în anul 2017, 
comparativ cu anul 2016, depăşind nivelul de 20 mil. EUR. 
 - Green Village Resort din Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, va 
încheia anul 2017 cu o cifră de vânzări de aprox. 2,2 mil. EUR, cu 
22% mai mare faţă de anul precedent. Numărul de turişti români 
şi străini care au vizitat Green Village Resort a crescut în 2017 cu 
10% comparativ cu 2016, la peste 11.000 persoane.
Grupul Eurolines îşi păstrează focusul pe invesțiile în tehnologie 
şi digitalizare prin dezvoltarea platformelor sistemelor de rezervări, 
invesțitii într-un sistem CRM, automatizarea proceselor interne şi 
în continuarea invesțiilor în site-ul www.tui-travelcenter.ro. 
TUI TravelCenter şi-a bugetat pentru 2018 o creştere de 12% a 
vânzărilor.

contitech nădab are un nou director general
ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de pro-
duse din plastic şi cauciuc, anunță preluarea funcției de direc-
tor al ContiTech Nădab de către Franziska Jung. Aceasta ocupă 
poziția de director general al locației, de la începutul acestui an. 
Predecesorul ei, Christian Krafft, a preluat poziția de Product In-
dustrialisation Manager în locația Rayong, Thailanda. Mai multe 
informaţii găsiţi aici. 

Publicitate

www.ahkrumaenien.ro
http://www.tui-travelcenter.ro/
https://www.continental-corporation.com/ro-ro/presa/comunicate-de-presa/contitech-n%25C4%2583dab-are-un-nou-director-general-119286
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
http://www.chocofashion.ro/
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În atenţia membrilor Camerei de  Comerţ şi industrie 
româno-Germane
Doriţi să ne comunicaţi ceva? 
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un nou sediu?  
Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi un scurt comunicat de presă  doamnei Carmen Kleininger
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079150, 2231531
Fax: +40 21 2231538

Informațiile au fost preluate și prelucrate din presa germană și românească. Nu garantăm corectitudinea 
informațiilor.

editor:
Camera de Comerț și Industrie 
Româno-Germană
Str. Clucerului 35, et. 2
011363 București
Tel.: +40 21 2231531
Fax: +40 21 2231538
E-Mail: drahk@ahkrumaenien.ro
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Internet: www.ahkrumaenien.ro

Închiderea ediției: 29.01.2018

info
Informații de la membrii AHK România publicăm în mod regulat în 
pagina noastră de internet la secțiunea Presă și Publicații / Mem-
brii Camerei informează și pe pagina de Facebook.

 anunț 

investiţie în domeniul imobiliar
Oportunitate de a investi în domeniul imobiliar pe un teren liber 
de construcții ce însumează o suprafață de 6 ha situat în zona 
de Nord-Est a Bucureştiului, pe strada Vâlsăneşti, sectorul 3. Pe 
imobilul în cauză se doreşte să se construiască un ansamblu 
rezidențial pentru care există, deja, făcută  o propunere arhitec-
turală, inclusiv cu dispunerea, numărul şi caracteristicile aparta-
mentelor care se doresc a se construi. Pentru mai multe informații 
legate de proiect puteți accesa linkul următor:   
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / P r o f i E l e m e n t s / v i d e -

os/1276269372477188/

 căutare partenri De afaceri 

Cetăţean româno-canadian, fermier certificat ecologic, caut par-
tener de afaceri cu experienţă în agricultura ecologică în vederea 
accesării programelor PNDR de cofinanţare UE 90% începând 
cu 2018.  
Deţin în proprietate în Braşov 45 ha teren agricol arabil certificat 
ecologic de Austria Bio Garantie şi intenţionez să dezvolt o fermă 
vegetală autosustenabilî energetic pentru producţia de  produse 
destinate clinicilor private de medicină naturistă. 
Domeniile mele de competenţă: medicina alopată/asistenţă me-
dicală; nutriţie, ayurveda, psihologie.
persoană de contact: Bianca volosciuc
tel.: 0747 149 011
e-mail: biancatransylva@yahoo.com

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.facebook.com/ProfiElements/videos/1276269372477188/
https://www.facebook.com/ProfiElements/videos/1276269372477188/
mailto:biancatransylva%40yahoo.com?subject=

