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INVITATIE
Stimată Doamnă / Stimate Domnule,

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – Filiala Arad în
parteneriat cu SC. Calitop SRL din Cluj-Napoca si Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj, are
plăcerea să vă invite la evenimentul:

“Reţeaua de întreprinderi pentru schimb de bune practici”
Participarea este GRATUITĂ!
organizat la Universitatea “Eftimie Murgu”, p-ţa Traian Vuia 1-4, Reṣiţa, jud. Caraṣ-Severin
în data de 18.11.2013, la orele 16:00
Avantajele conferite de participarea la reţelele teritoriale de întreprinderi PERFORM sunt:
Facilitarea transferului de know-how şi cunoştinţe între IMM-urile participante în vederea
rezolvării problemelor din ce în ce mai complexe cu care acestea se confruntă;
Acces gratuit la programe, care în mod obişnuit au un cost de cca.1000 EUR/angajat;
Personalul experimentat al reţelei specializat în afaceri şi formare profesională continuă pus
la dispoziţia întreprinderilor pentru consiliere.
Valorificarea informaţiilor oferite de experţii invitaţi la întâlnirile reţelelor;
Adaptarea informaţiilor la contextul întreprinderii şi la nevoile specifice de competenţă ale
angajaţilor întreprinderilor dumneavoastră;
Exemple, poveşti de succes şi recomandări pe baza experienţelor reale;
Posibilitatea de a stabili alianţe strategice cu alte IMM-uri care vor duce la creşterea
potenţialului competitiv al firmei dumneavoastră.
Completarea cunoştinţelor cu module complementare de instruire on-line care permit
eliminarea constrângerilor legate de timp şi locaţie.
Reţeaua de întreprindere PERFORM se adresează cu precădere, persoanelor cu funcţii de
răspundere în managementul de top din cadrul companiilor de referinţă din industria prelucrătoare din
România.
”Proiectul PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri” este un proiect co-finanţat de către
Uniunea Europeană şi Guvernul României şi este accesibil angajaţilor din companii care
implementează procese de proiectare/ inginerie a produselor şi proceselor.
Avem rugămintea să ne confirmaţi participarea Dvs prin completarea formularului de participare
anexat şi transmiterea acestuia prin fax: 0357 819 225 sau prin e-mail la adresa:
proiectperform@clicknet.ro
Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este Ailoaie Sabina
telefon: 0257 220 046; 0257 253 757 fax: 0357 819 225; mob.:0721 009 355, e-mail:
proiectperform@clicknet.ro
In speranta ca ne veti onora cu prezenta dumneavoastra,
Cu aleasa consideratie,
Mihaela Breaz – director executiv

