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În cadrul Conferin ei Finantare.ro  ț ce va 

avea loc pe  7 aprilie 2011 la Ia i  ș va exista un 

moment  special:  Lansarea  căr iiț  

"Antreprenoriat.  Drumul  de  la  idei  catre  

oportunită i  i  succes  în  afaceri"  ț ș de Marius 

Ghenea.

Arhipelago  organizează în  colaborare  cu 

Funda ia  Post-Privatizare  ț lansarea  căr iiț  

“Antreprenoriat.  Drumul  de  la  idei  către 

oportunită i  i  succes  în  afaceri”,ț ș  scrisă  de 

Marius Ghenea pe 7 aprilie 2011, la Ramada Ia iș  

City Center, la ora 13:00,  în cadrul celei de-a II-a 
edi ii aț   Conferin ei Finantare.roț  .

Lansarea  va  fi  urmată  de  un  workshop 

sus inut de  ț Marius Ghenea în cadrul  Conferin eiț  

Finantare.ro 2011 i de oș  sesiune de autografe.

Lansarea va fi organizată special pentru participan ii evenimentului care vor avea parteț  

pe  parcursul  întregii  zile  de:  4 conferin e,  12  workshop-uri,  muzică  clasică,  târgț  
expozi ional, networkingț , aducând la un loc informa ii proaspete, cuno tin e specializate,ț ș ț  

business, companii  importante din project management, consultan ă i investi ii,  alături  deț ș ț  

speakeri precum: Gabriel Biris, Peter Barta, Ana Maria Andronic, Gabriel Mardarasevici, 
Augustin Purnus, Paul Eduard Kmen, Tudor Ciumara. 

Website:   http://www.iasi2011.finantare.ro          E-mail: evenimente@arhipelago.com
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"Cartea este proiectul meu de suflet. Mă bucur că vede în sfâr it lumina tiparului iș ș  

sper  să fie  un instrument  cât  mai  util  pentru  to i  cei  care inten ionează să aleagă caleaț ț  

antreprenoriatului. Este foarte important să tim cu adevărat ce înseamnă să lucrezi pe contș  

propriu i  provocările cărora trebuie să le facem fa ă, precum i pa ii  corec i care trebuieș ț ș ș ț  

urma i – iar această carte, gândită ca un ghid practic, va ghida antreprenorii  i poten ialiiț ș ț  

antreprenori prin tot acest proces”, declară Marius Ghenea.

Înscrierea la întregul eveniment se poate face pe www.iasi2011.finantare.ro , unde pot 

fi vizualizate i alte detalii despre conferin ă i speakerii săi.ș ț ș

Despre Funda ia Post-Privatizareț

Funda ia  Post-Privatizare  (FPP)  este  cea  mai  importantă  funda ie  pentruț ț  

antreprenoriat din România. Creată în 1996 de Comisia Europeană, FPP este o organiza ieț  

privată care promovează educa ia antreprenorială i sus ine in iativele destinate dezvoltăriiț ș ț ț  

sustenabile a mediului de afaceri românesc – cu accent pe întreprinderile mici i mijlocii iș ș  

start-up-uri  –  prin  intermediul  programelor  sale  de  dezvoltare  antreprenorială  (School  for 

Startups  Romania,  Business  Mentoring  Program),  îmbunătă ire  a  mediului  de  afaceri  iț ș  

promovare a responsabilită ii sociale a întreprinderilor.ț

Despre Arhipelago                                                                                              
Re eaua Arhipelago cu o vechime de peste 8 ani în mediul  business vine să ofereț  

publicului larg acces la informa ii într-un nou format.ț

Arhipelago aduce solu ii complete i integrate de promovare online, venind în sprijinulț ș  

clientilor cu diverse pachete i produse care pot ajuta afacerea acestora la nivel na ional.ș ț  

Re eaua  acoperă  patru  sfere  distincte  de  interes  din  mediul  online:  ț Business; 
Entertainment; Personal Tools; Social.

Varietatea site-urilor ce compun re eaua, ca profil i public- intă, permite concepereaț ș ț  

unor  pachete  de promovare  cu impact  puternic,  prin  alegerea celor  mai  bune canale  de 

promovare, în acord cu specificul activită ii clien ilor.ț ț
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