Comunicat de presă
Spre publicare imediată
7 martie 2010
În cadrul Conferinței Finantare.ro ce va
avea loc pe 7 aprilie 2011 la Iași va exista un
moment

special:

Lansarea

cărții

"Antreprenoriat. Drumul de la idei catre
oportunități și succes în afaceri" de Marius
Ghenea.
Arhipelago organizează în colaborare cu
Fundația

Post-Privatizare

lansarea

cărții

“Antreprenoriat. Drumul de la idei către
oportunități și succes în afaceri”, scrisă de
Marius Ghenea pe 7 aprilie 2011, la Ramada Iași
City Center, la ora 13:00, în cadrul celei de-a II-a
ediții a Conferinței Finantare.ro.
Lansarea va fi urmată de un workshop
susținut de Marius Ghenea în cadrul Conferinței
Finantare.ro 2011 și de o sesiune de autografe.
Lansarea va fi organizată special pentru participanții evenimentului care vor avea parte
pe parcursul întregii zile de: 4 conferințe, 12 workshop-uri, muzică clasică, târg
expozițional, networking, aducând la un loc informații proaspete, cunoștințe specializate,
business, companii importante din project management, consultanță și investiții, alături de
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

"Cartea este proiectul meu de suflet. Mă bucur că vede în sfârșit lumina tiparului și
sper să fie un instrument cât mai util pentru toți cei care intenționează să aleagă calea
antreprenoriatului. Este foarte important să știm cu adevărat ce înseamnă să lucrezi pe cont
propriu și provocările cărora trebuie să le facem față, precum și pașii corecți care trebuie
urmați – iar această carte, gândită ca un ghid practic, va ghida antreprenorii și potențialii
antreprenori prin tot acest proces”, declară Marius Ghenea.
Înscrierea la întregul eveniment se poate face pe www.iasi2011.finantare.ro , unde pot
fi vizualizate și alte detalii despre conferință și speakerii săi.
Despre Fundația Post-Privatizare
Fundația

Post-Privatizare

(FPP)

este

cea

mai

importantă

fundație

pentru

antreprenoriat din România. Creată în 1996 de Comisia Europeană, FPP este o organizație
privată care promovează educația antreprenorială și susține ințiativele destinate dezvoltării
sustenabile a mediului de afaceri românesc – cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii și
start-up-uri – prin intermediul programelor sale de dezvoltare antreprenorială (School for
Startups Romania, Business Mentoring Program), îmbunătățire a mediului de afaceri și
promovare a responsabilității sociale a întreprinderilor.
Despre Arhipelago
Rețeaua Arhipelago cu o vechime de peste 8 ani în mediul business vine să ofere
publicului larg acces la informații într-un nou format.
Arhipelago aduce soluții complete și integrate de promovare online, venind în sprijinul
clientilor cu diverse pachete și produse care pot ajuta afacerea acestora la nivel național.
Rețeaua acoperă patru sfere distincte de interes din mediul online:

Business;

Entertainment; Personal Tools; Social.
Varietatea site-urilor ce compun rețeaua, ca profil și public-țintă, permite conceperea
unor pachete de promovare cu impact puternic, prin alegerea celor mai bune canale de
promovare, în acord cu specificul activității clienților.
Website: http://www.iasi2011.finantare.ro

E-mail: evenimente@arhipelago.com

