Invitație
Avem plăcerea de a va invita la prima Conferința Națională din România specializată in Vânzare /
Cumpărare Afaceri.
În cele 2 zile pline de informații şi idei despre Strategia de Ieșire dintr-o Afacere, şi implementarea
acesteia vor avea cuvântul 16 Speakeri de renume în domeniu, din România, Europa şi SUA.

DESCRIEREA PROGRAMULUI
După crearea și creșterea unei afaceri, transferul este a treia etapă crucială din ciclul său de viață.
Aceasta implică probleme juridice complexe, dar este vorba și despre evaluare, găsirea unui nou
proprietar și transferul conducerii companiei. Este un proces îndelungat care are nevoie de o
pregătire temeinică. Prea multe companii viabile se închid din cauza atenției insuficiente a acestor
probleme. Și odată cu ele se pierd multe locuri de muncă importante pentru mediul economic.
O atenție sporită a fost acordată încurajării creării de noi afaceri, dar este important să se asigure
continuarea și creșterea întreprinderilor viabile existente, gata create. Factorii de decizie uită
adesea că lansarea unei noi firme nu este singura cale de a asigura locuri de muncă sustenabile.
Prin acest eveniment, ne propunem să atragem atenția specialiștilor din economia românească
asupra aspectelor multiple și complexe ale transferului de afaceri. Oamenii de afaceri trebuie să
înțeleagă ce înseamnă strategia de ieșire pentru compania lor si cum poate fi aceasta evaluată
în mod benefic.
Nu în ultimul rând, prin cumpărarea unei afaceri profitabile existente se pot face încasări din prima
zi, oferind noilor proprietari șansa de a se adapta la un concept dovedit și o bază de clienți deja
consacrată.
Toate acestea vor fi regăsite în acest eveniment inovativ, pentru prima dată în România, organizat
împreună cu organizații și speakeri cunoscuți la nivel european și internațional.
Vom dedica aceste zile specialiștilor precum: avocați, notari, evaluatori, oficiali din anumite
industrii, dar și potențialilor cumpărători sau vânzători ce doresc să cunoască mai multe despre
modul de dezvoltare și transfer al afacerilor.
Informația practică, bazată pe experiență, susținută de concepte teoretice considerăm că
reprezintă cartea de vizită a acestui eveniment internațional, în premieră în România.
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AGENDA BUSINESS TRANSFER CONFERENCE
Vineri, 8 Noiembrie - Camera de Comert a Romaniei
14:00 - 15:30

Subiectele Abordate
- Ecosistemul Transferului de Afacere
Exemple de bune practici:
- Centrul de politici pentru întreprinderi și IMM-uri – Croatia
- Centre de Reempresa de Catalunya - Spania

15:30 - 16:00

Pauză de cafea

16:00 - 17:30

- Vânzarea Imobiliară ca Afacere
- Evaluarea Afacerii
- Partea legală a Transferului de Afacere

17:30 - 18:00

Sesiune de întrebări

18:00 - 19:30

Networking cu degustare de vin

Sâmbătă, 9 Noiembrie - Camera de Comert a Romaniei
09:00 - 09:30

Welcome coffee

10:00 - 11:30

Subiectele Abordate:
- Oportunități de creștere a afacerilor oferite de Comisia UE
- Barierele psihologice în transferul de afacere

11:30 - 12:00

Pauză de cafea

12:00 - 13:30

- Prezicerea succesului succesiunilor, transferurilor de proprietate și achiziții
- Model de Afacere ca Franciză
- Despre vânzarea afacerilor în SUA

13:30 - 14:00
14:00 - 15:30

Sesiune de întrebări
Networking cu degustare de vin

Participarea la acest eveniment se poate face după înregistrarea si plata a 85 lei / zi, prin
intermrdiul website eveniment: www.btc.trade-x.ro/ro/tickets/

Vă așteptăm la BTC București 2019!
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Camera de Comerț si Industrie Brașov

TradeX – Transfer Afaceri

Silviu Costea
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