
 

Piaţa de construcţii şi instalaţii se transformă rapid şi ireversibil.  
Aflaţi care sunt noile oportunităţi şi direcţii de dezvoltare! 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

 
Stimaţi Parteneri, 
Redacţia Agenda Construcţiilor vă invită să participaţi în auditoriul Conferinţei Internaţionale 

despre Construcţii Sustenabile şi Eficienţă Energetică EURO-Construcţii 2019, ediţia a VIII-a, care va 
avea loc în Bucureşti, la Radisson Blu Hotel, pe data de 14 mai 2019.  

Organizatorii şi partenerii manifestării oferă 150 de invitaţii ce permit ACCESUL GRATUIT pentru 
reprezentanţii companiilor de:   

- Proiectare şi design; Urbanism şi arhitectură; Antreprenoriat în construcţii; Execuţie de  
construcţii /instalaţii; Dezvoltatori şi investitori; Producători de Tâmplărie. 

 
IMPORTANT! Atribuirea celor 150 de invitaţii GRATUITE se efectuează în limita locurilor disponibile şi 
în funcţie de data recepţionării taloanelor. Validarea participării pentru locurile GRATUITE se va 
efectua în intervalul 15-19 aprilie 2019. 

FORMULAR de ÎNSCRIERE  
- companii membre ASOCIATIA INGINERILOR DE INSTALATII DIN ROMANIA - AIIR - 

-   

GRATUITĂ    Da, dorim să participăm la Conferinţa EURO-Construcţii 2019 şi să beneficiem de  

UN LOC GRATUIT* care ne asigură participarea la lucrări, prânzul de afaceri, mapa evenimentului şi la 
ceremonia de decernare a Premiilor Pieţei de Constructii EURO-Constructii 2019! 
Menţionăm că domeniul de activitate a societăţii pe care o reprezentăm este:  



 PROIECTARE şi DESIGN     URBANISM şi ARHITECTURĂ     ANTREPRENORIAT în CONSTRUCŢII 

 EXECUŢIE de CONSTRUCŢII      EXECUŢIE de INSTALAŢII        DEZVOLTATORI /INVESTITORI 
                          

     * Participarea gratuită este valabilă pentru un singur reprezentant al companiei. 
 

CU PLATĂ  Da, suntem interesaţi să achiziţionăm un număr de ___ bilete, la preţul special de  

  448 lei /persoană (TVA inclus), în loc de 896 lei. Domeniul de activitate: 
 

   FURNIZORI de SISTEME   DISTRIBUITORI de MATERIALE         ALTE DOMENII  
 

PREŢ BILET 448 (896) lei  539 (896) lei  672 (896) lei  

REDUCERE  -50% până la 31 martie 2019  - 40% până la 30 aprilie 2019 -25% până la 10 mai 2019 
 

Denumire companie______________________________________ Localitate___________________________ 

Adresa______________________________________Telefon__________________ Fax___________________  

E-mail__________________________________Domeniul de activitate _______________________________ 

Reprezentant ____________________________________Funcţie________________ Mobil_______________ 
 

Vă rugăm să completaţi şi să transmiteţi formularul prin e-mail: office@euroconferinte.ro  sau  
fax: 021/336.04.16, 031-401.63.88. Informaţii suplimentare, la www.euroconferinte.ro.  
Termen-limită pentru recepţionarea taloanelor: 31 martie 2019 
Daca ne-aţi transmis deja opţiunea dumneavoastră, vă mulţumim. 
 

DEPARTAMENT ORGANIZARE: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 17, Sector 4, Bucureşti, Tel./Fax: 021-336.04.16-17; 

Persoane de contact: Roxana AGACHI - 0773-943.239; Ana ŞTEFĂNESCU – 0728-942.870 

Conferinţa Internaţională  
despre Construcţii Sustenabile 

şi Eficienţă Energetică 
Ediţia a VIII-a 

Radisson Blu Hotel Bucureşti, 14 mai 2019 
www.euroconferinte.ro 

 

 

Până la 

31 martie 2019 

beneficiaţi  
de   

ÎNSCRIERE 

SPECIALĂ! 
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