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PRIAevents - experţii tăi în evenimente!



Dezbatem cele mai fierbinți teme, aducem cei mai importanți speakeri, 
reunim în audiență participanți care corespund cu target-ul tău. 

PRIA Conferences organizează evenimente în premieră în România, cu cele mai 
interesante teme și cu acordare de premii. De asemenea, organizează evenimente 
în orice oraș din România cu cea mai mare reflectare în presă și cu cel mai mare 
numar de participanți.
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La PRIAevents au fost prezenți 
în medie150 participanți / eveniment

La evenimentele marca PRIA sunt prezenți reprezentanți de la majoritatea 
posturilor TV, plus alţi 15 reprezentanți ai mass mediei, aprozimativ 25 jurnalişti 
prezenți / eveniment.  Monitorizarea de presă post eveniment cuprinde, în medie, 
10 reportaje TV, 5 reportaje radio, 5 articole presă scrisă şi 150 articole online
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IANUARIE MARTIE AUGUST
PRIA Fiscal and Legal Novelties PRIA Agriculture si Gala Fermierilor  PRIA Network - Evening by the Pool  

din Moldova - Iasi at Radisson Blu PRIA Drugs and Medicine Publicity 
PRIA Urban Innovation - Cluj PRIA Food Retail Chain - 

Hypermarkets - Producers -  Farmers PRIA Energy - Bucuresti  SEPTEMBRIE
PRIA Drones Regulation and PRIA Agriculture & Gala Fermierilor  
Development in EU din Romania - la Bucuresti FEBRUARIE 
PRIA Private HealthCare PRIA CompetitionPRIA Competition  
PRIA HR Conference  PRIA Environment PRIA Pharma Industry 
PRIA Fire Safety of Buildings PRIA Public Procurement PRIA Development of Intrastructure 

in Romania  (highways, trains, water PRIA Fire Safety of Buildings
and aer transportation) APRILIE 
PRIA Registered Trademarks  PRIA Women in IT&C  OCTOMBRIE
PRIA Construction & Real Estate PRIA IT&C Craiova PRIA Financial
PRIA Environment Conference PRIA Agriculture & Gala Fermierilor  PRIA Energy
PRIA Agriculture& Gala Fermierilor din  Banat - Timisoara PRIA Aviation – Bucuresti
din Transilvania - Cluj-Napoca PRIA Investments in Romania ( how PRIA Construction & Real Estate 

to attract suppliers closer) PRIA Human Resources
PRIA Healthcare - Oncology  PRIA IP for Automotive
PRIA Healthcare - Parkinson  PRIA Competition 
PRIA Urban Innovation Timisoara

NOIEMBRIE
MAI PRIA Education - collaboration 
PRIA Environment  between companies and 
PRIA Urban Innovation Sibiu universities
PRIA Patient's Association  Awards PRIA Aviation 
PRIA Financial  PRIA HealthCare - Oncology
PRIA Automotive PRIA Transport & Logistics
PRIA Agriculture & Gala Fermierilor  PRIA IP for IT&C - Cluj
din Oltenia - Craiova

DECEMBRIE
IUNIE PRIA Christmas Concert at 
PRIA SMEs and EU Funds - Cluj  Romanian Atheneum
PRIA SMEs and EU Funds -  Bucuresti  
PRIA Digital Agenda  
PRIA Urban Innovation Oradea 

IULIE 
PRIA Aviation - Constanta 
PRIA Urban Innovation Constanta 
PRIA Healtchare - Hepatitis 

Aducem informaţiile de ultimă oră şi urmărim trend-urile în 
business astfel încât evenimentul dvs. să fie unul de succes. 
Cu o experienţă de peste 14 ani în organizarea 
evenimentelor premium pentru zona de business, Echipa 
PRIAevents găseşte mereu cele mai bune metode pentru a 
vă garanta ROI şi pentru a concepe un eveniment special 
pentru dvs. Fie că doriţi ca evenimentul să aibă loc în 
Bucureşti sau în alte oraşe din ţară,  vă putem propune cel 
mai inovativ şi cel mai potrivit eveniment pentru tipul dvs. 
de business.

Dezbatem cele mai fierbinţi teme, aducem cei mai 
importanţi speakeri, reunim în audienţă participanţi care 
corespund cu target-ul dvs din categoriile B2B sau B2C.

Dacă sunteţi interesat să organizaţi o gală, o conferinţă, un 
training, o competiţie sportivă, un eveniment de lansare a 
unui produs, puteţi apela cu cea mai mare încredere la 
PRIAevents. De asemenea, asigurăm experţi pentru 
traininguri în diverse sectoare de business, traininguri care 
pot avea loc atât intr-o sală de conferinţe cât şi virtual. 
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De cele mai multe ori, companiile aleg să investească în 
evenimente atunci când vor să își creasacă sau să își pastreze 
renumele și vânzările, să anunțe o nouă conducere, noi birouri, 
noi produse, studii sau rezultate fnanciare

Evenimentele sunt oportunități perfecte pentru fiecare companie care dorește să iși mențină renumele sau să-l crească. Sunt, 
de asemenea, importante pentru creșterea vânzărilor. Prin intermediul lor pot fi lansate produse noi, se pot deschide noile 
birouri, pot fi prezentate rezultatele studiilor realizate de companii, pot fi anunțate noi persoane din conducere sau rezultatele 
trimestriale și anuale.

https://www.youtube.com/watch?v=efpt8OHUHmI&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=FRwRoGtCSCM 
https://www.youtube.com/watch?v=HzE0xWOK35g&t=183s 
https://www.youtube.com/watch?v=T7vn2gYFSwY&t=620s 
https://www.youtube.com/watch?v=iG3hyR6EP4E 
https://www.youtube.com/watch?v=WUt7PBbGJdM&t=40s


�Echipa PRIAevents este o echipă puternică, orientată spre business, organizează de peste 14 ani evenimente cu 
acurateţe şi pasiune. 

�Membrii echipei au creat - de la idee la implementare - mai mult de 350 de evenimente cu peste 1500 de 
speakeri și cu peste 30 000 de participanți.

�PRIAevents are epertiză în organizarea și conceptualizarea evenimentelor în toate segmentele de business - 
macroeconomie, finanțe - banci, fonuri europene, sănătate și pharma, pensii private și asigurări, agriculltură, 
avocatură, IT&C, retail, construcții și imobiliare etc

�PRIAevents are parteneri media importanți, atent selectați pentru fiecare eveniment .

De ce PRIAevents?

Raluca Voivozeanu
Founder/CEO PRIA

E | raluca.voivozeanu@priaevents.ro
     office@priaevents.ro
T  | 031 4219254
M | 0744 584 661 / 0723 12 14 18
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experienţă

+ 14 
ani

+ 30.000 
participanti

+ 
1500 

speakeri 
invitaţi

+ 350 
evenimente
organizate

PRIAevents organizează conferinţe de presă şi happening-uri spectaculoase cu ocazia zilelor mondiale ale 
diferitelor afecţiuni, mese rotunde, conferinţe, congrese medicale, simpozioane, seminarii, summit-uri. 
La cerere, toate aceste evenimente pot avea o importantă componentă creativă -  organizând în cadrul lor 
concerte de muzică clasică, recepţii, dineuri sau cocktail-uri - care să facă din evenimentul dvs. o sărbătoare, la 
care bunul-gust şi veselia se regăsesc din plin.

La PRIAevents:
�Veţi afla cele mai noi informaţii utile pentru business-ul dvs.
�Vi se vor împărtăşi cele mai bune strategii şi experienţe de business
�Puteţi întalni cei mai importanţi oameni din domeniul dvs, reprezentanţi ai 

autorităţilor, jurnalişti de top
�Veţi interacţiona direct cu publicul dvs. 
�Veţi descoperi soluţii noi pentru afacerea dvs.
�Vă puteţi promova produsele noi
�Vă putem stabili întâlniri 1-2-1 cu personaje-cheie pe care le vizaţi

www.priainfo.ro

https://www.youtube.com/channel/UCfMtwobOVEMRIcZt0ZButOw
https://www.facebook.com/PRIAevents-984227701618109/
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