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Stimați Domni și Doamne,

Î

n numele Asociaţiei Camera de Cooperare
Economică şi Culturală Româno Rusă vă
mulțumesc pentru dorința de a rămâne membrii
CCECRR sau dacă încă nu sunteți membri, pentru
intenția de a face parte din echipa noastră.
Asociația CCECRR și-a asumat rolul de a ﬁ o
punte de legătură între România și Rusia, o
platformă unde relațiile româno ruse să se
îmbunătățească, iar mediul de afaceri să aibă
parte de o dezvoltare economică bună și
sustenabilă. O apropiere față de acest spațiu
poate ﬁ observată și la nivel mondial, conﬁrmân
du-se că Estul reprezintă o perspectivă economică
viabilă pentru viitor. La o analiză simplă putem
observa bunele relații ale celor mai puternice state
europene cu Federația Rusă (Germania, Spania,
Grecia, Franța, Italia, etc.), precum și ale statelor
asiatice și din America de Sud .
În acest context, este evident că și România
trebuie să întreprindă acțiuni pentru cultivarea
relațiilor avantajoase pentru sine și prin care
aceasta își poate redobândi locul meritat între
primele state în Europa. Între aceste acțiuni,
promovarea unor relații economice avantajoase
cu Federația Rusă se poate dovedi de o importanță

majoră, având în vedere faptul că piața rusă este o
piață imensă unde ﬁrmele românești se vor putea
bucura de apreciere și vor avea cerere.
Datorită parteneriatelor dezvoltate de
CCECRR în anul 2015, în poﬁda contextului
internațional actual, împreună cu partenerii noștri
am reușit să deschidem noi oportunități în
colaborarea româno-rusă. Alături de noi, în anul
2015, au venit asociații patronale din România și
Rusia, iar asociația noastră a încheiat colaborări
cu Camere de Comerț Teritoriale din România și
Rusia și a reușit să obțină susținerea diverselor
instituții de stat din Federația Rusă. Împreună cu
CCI din Federația Rusă am reușit să ajutăm mai
multe companii din România să ajungă pe piața
Rusă. Datorită parteneriatelor noastre, am reușit
să ﬁm reprezentați aproape în ﬁecare oraș din
țară, dar să avem și reprezentanți în afara țării (în
Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Grecia,
Rusia), parteneri în Bielorusia, Ucraina, Kîrgistan,
Armenia, Azerbaidjan, Iran, America de Sud,
Ecuador, Cuba, etc.
Printre partenerii noștri se numără Consiliul
Federației Ruse pentru Relații Internaționale
(împreună cu acesta pregătim proiectul “20 de
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pași pentru relansarea unui parteneriat de
perspectivă româno rus”), Camera de Comerț a
Federației Ruse, Banca Internațională de
Cooperare Economică, Consiliul Rus pentru
Dezvoltare Economică și Comercială al cărui
reprezentant în România sunt, Camera de Comerț
și Industrie Iași, Camera de Comerț și Industrie
Prahova, Uniunea Națională a Patronatelor din
România, Uniunea Națională a Industriașilor din
România, Patronatul Societăților din Construcții,
Asociația Juriștilor din Moscova si multe alte
organizații cu proﬁl economic si cultural.

Prin intermediul ofertei noastre, dorim să vă
ajutăm să vă dezvoltați afacerea și să vă extindeți
piața de desfacere. În paginile care urmează, veți
observa că acordăm o mare atenție membrilor
noștri și că încercăm să ﬁm alături de voi ori de
câte ori aveți nevoie și să vă răspundem în cel mai
scurt timp. Ca și membru al CCECRR, vă bucurați
de promovare prin intermediul catalogului nostru,
dar și a buletinelor noastre care ajung în rețeaua
partenerilor noștri din România, Rusia, dar și în
alte țări unde CCECRR are parteneri.
Pentru a beneﬁcia de toate facilitățile și
serviciile asociației noastre, vă invit să deveniți
membru al CCECRR, asta dacă încă nu sunteți,
prin completarea și transmiterea formularului de
membru, pe care îl puteți găsi la adresa
http://ccecrr.ro/ro/membri/formular-deinscriere-ccecrr.

În anul 2015 am reușit să ﬁm alături de
membrii noștri și să le oferim, prin intermediul
colaboratorilor și partenerilor noștri, servicii
juridice, sprijin în atragere de investitori, obținere
de credite bancare, atragere de fonduri europene
etc. Împreună am susținut proiecte culturale și
sociale care au reușit să aducă zâmbete multor
Pentru a corespunde cât mai bine nevoilor
persoane. Pentru a vedea tot ce am făcut
împreună nu trebuie decât să intrați pe pagina dvs., CCECRR a implementat trei tipuri de cotizații
- SILVER, GOLD și PLATINUM, toate serviciile
noastră www.ccecrr.ro.
aferente acestor tipuri de cotizație sunt cuprinse
În 2016 ne dorim să venim și mai mult în în acest document.
sprijinul membrilor noștri.
În speranța că vă veți alătura misiunii
Dovadă a acestei dorințe stă prezenta ofertă
ce conține multe servicii noi pe care vi le oferim CCECRR și că veți decide să vă numărați printre
prin intermediul celor mai profesioniste echipe membrii noștri în anul 2016, vă mulțumesc
anticipat.
din piață.
Cu deosebită considerație,
Tudor Afanasov
Președinte CCECRR
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SERVICIILE CCECRR
PENTRU MEMBRI

SERVICII DE CONSULTANȚĂ
PRIVIND PIAȚA FEDERAȚIEI RUSE

A

cest departament doreşte să vină în ajutorul celor care doresc
să meargă pe teritoriul Federaţiei Ruse sau al României pentru
găsirea unui partener, deschiderea unei afaceri, promovarea unui produs
sau a unui serviciu, etc. CCECRR, prin mijloacele tehnice, logistica,
experienţa şi parteneriatele de care dispune în teritoriul rus/român,
poate asigura servicii individuale şi colective, pachete de servicii, poate
furniza informaţii de afaceri pentru potenţialii exportatori şi/sau
importatori, furnizori şi/sau prestatori de servicii etc.
Pentru realizarea acestor obiective, acest
departament vă vine în ajutor prin activităţi şi
servicii precum:
ź consultanţă comercială, ﬁnanciară şi tehnică
privind piaţa rusă şi românească;
ź studii de piaţă (marketing), pentru produse
individuale sau clase de produse;
ź informarea despre târguri şi expoziţii,

acordarea de suport pentru participarea la
astfel de evenimente;
ź consultanţă şi sprijin în constituirea de
structuri comerciale şi/sau de producţie,
specializate, identiﬁcare de dealeri proprii,
reţele proprii de distribuţie, depozite
specializate etc.;
ź identiﬁcarea de potenţiali importatori,
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ź
ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

ź

investitori, distribuitori şi punerea lor în
contact cu vânzătorul (exportatorul);
promovarea produselor în teritoriul ţintă prin
mijloacele speciﬁce;
participarea la misiuni economice iniţiate şi
organizate de CCECRR sau la cererea ﬁrmelor
membre sau nemembre interesate;
consultanţă şi sprijin în obţinerea/executarea
omologărilor şi a licenţierilor;
sprijin pentru înregistrarea mărcilor,
brevetelor, pentru protejarea proprietăţii
industriale şi intelectuale;
asigurarea serviciilor de expediţie şi
transport cu sprijinul membrilor şi
partenerilor CCECRR, specializaţi în
asemenea prestaţii;
întocmirea documentelor precontractuale şi
contractuale în limbile rusă, română şi
engleză;
suport pentru rezolvarea amiabilă a
situaţiilor conﬂictuale apărute în derularea
relaţiilor dintre parteneri;
consultanţă speciﬁcă pentru investitori
privind investiţii în Federaţia Rusă şi
România;
lobby pe lângă organizaţiile guvernamentale,
patronale, profesionale, camerale, în
România şi Rusia pentru investitorii din cele
două ţări;

ź monitorizarea pieţelor specializate pe

ź

ź

ź

ź

ź

ź

anumite produse şi/sau servicii şi elaborarea
de studii aferente;
organizarea şi participarea la misiuni
economice, târguri, expoziţii, forumuri de
afaceri, mese rotunde, seminarii,
simpozioane, etc. în România şi în Federaţia
Rusă;
editarea de buletine informative periodice,
bilingve, cu informaţii curente şi oportunităţi
din cele două ţări;
informarea celor interesaţi despre activitatea
CCECRR şi despre diferitele evenimente
organizate, pe piaţa rusă şi română, prin
websit-ul www.ccecrr.ro;
stabilirea de parteneriate cu organizaţii non
proﬁt, organizaţii profesionale etc., pentru
extinderea şi promovarea colaborării între
cele două ţări;
editarea, publicarea şi diseminarea de
cataloage virtuale cu cereri şi oferte pentru
produse şi servicii, în limbile rusă, engleză şi
română, dedicate evenimentelor
promoţionale organizate în cele două ţări
(târguri, expoziţii, forumuri, misiuni
economice etc.);
Publicarea de informaţii cu privire la
parteneri şi membri pe website-ul
www.ccecrr.ro.
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C

omunicarea reprezintă un pilon de bază pentru succesul
oricărei relaţii de parteneriat. Un mesaj transmis incorect
poate pune în diﬁcultate o negociere sau poate duce chiar la
întreruperea relaţiilor cu partenerii externi. Din experienţă, ştim că nu
de puţine ori traducerile transmise din România în Rusia şi invers nu au
fost conforme cu cerinţele părţilor.

P

entru a elimina toate aceste bariere
CCECRR a adunat în cadrul acestui
departament cei mai buni specialişti în domeniu,
autorizaţi să traducă pentru Consiliul Superior al
Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia
Naţională Anticorupţie, organele de urmărire
penală, instanţele judecătoreşti, birourile
notarilor publici, avocaţi şi executori
judecătoreşti etc. Specialiştii noştri au experienţă
în comerţ exterior, în domeniul tehnic şi juridic.
Prin acest departament, CCECRR urmăreşte

să asigure traduceri şi interpretariat din/în limbile
rusă şi română (şi adiacent în alte limbi în funcţie
de situaţiile speciﬁce), la cel mai înalt nivel de
profesionalism, pentru şi în cadrul întâlnirilor de
afaceri, ale târgurilor, seminariilor etc.
De asemenea, prin colaborarea noastră cu
unii dintre cei mai buni profesori universitari,
CCECRR organizează cursuri de limba rusă şi de
limba română, pentru toate nivelele dar şi cu
caracter speciﬁc, cu accent pe conversaţie şi
corespondenţă sau pe anumite domenii
speciﬁce.
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A

cest departament este format din avocați și juriști
experimentați, energici, cu o abordare ﬂexibilă, promptă și
eﬁcientă, care pot veni în sprijinul nevoilor membrilor CCECRR prin
consultanță pe probleme speciﬁce.
Pentru asigurarea nevoilor de consultanță și servicii juridice
speciﬁce, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, CCECRR
colaborează cu Societatea Civilă de Avocatură LEAUA & ASOCIAȚIi si
Asociatia juristilor din Moscova.
Activitatea partenerilor noștri include arbitraj, consultanță, litigii
și ﬁscalitate într-o arie vastă de domenii speciﬁce.
Arbitraj comercial internațional
Un domeniu particular de expertiză al
partenerilor CCECRR îl reprezintă arbitrajul
comercial internațional, prin reprezentare în
arbitraje ad hoc și în fața a numeroase curți
arbitrale internaționale precum:
ź Centrul Internaţional de Reglementare a

Disputelor privind Investițiile de pe lângă
Banca Mondială (ICSID) Washington;
ź Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă
Camera Internațională de Comerț – ICC Paris;
ź Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de
la Londra (LCIA);
ź Centrul de Arbitraj şi Mediere din cadrul
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Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (WIPO) Geneva;
ź Centrul de Arbitraj Internaţional din cadrul
Camerei Federale de Comerț din Austria –
Viena ( VIAC);
ź Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei;
ź Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a Ungariei;
ź Curtea de Arbitraj Internațional de la Milano;
ź Curtea de Arbitraj Comercial International de
pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României.
De asemenea, mai mulți avocați din
cadrul societății Leaua & Asociații sunt arbitri pe
listele diverselor instituții de arbitraj național
sau internațional.
Consultanță
Domeniile de expertiză ale partenerilor
noștri în activitatea de consultanță includ:
ź Drept comercial internațional și drept
internațional privat;
ź Drept comercial român; Dreptul societăților
comerciale; fuziuni & achiziții;
ź Dreptul concurenței;
ź Finanțări externe; Drept bancar; ﬁnanțări prin
instituții nebancare;
ź Dreptul asigurărilor;
ź Dreptul transporturilor interne și
internaționale;
ź Drepturi reale și tranzacții imobiliare;
ź Dreptul construcțiilor; Contracte FIDIC;
ź Drept administrativ și contravențional;
ź Achiziții publice;
ź Dreptul exploatării resurselor naturale;
Dreptul mediului înconjurător;
ź Dreptul proprietății intelectuale, Dreptul
internetului;

ź -

Dreptul Uniunii Europene.

Litigii
Partenerii noștri au o bogată experiență,
în soluționarea disputelor în proceduri complexe,
cum sunt:
ź Proceduri administrative si ﬁscale:
reprezentare în diverse astfel de proceduri în
fața autorităților române competente și a
instituțiilor Uniunii Europene;
ź Proceduri de arbitraj comercial intern și
internațional: reprezentare în proceduri
arbitrale ad hoc și în fața diverselor curți de
arbitraj internațional; redactare de opinii
legale și depunere de marturii in calitate de
martori experți în drept român în fața unor
instanțe arbitrale internaționale;
soluționarea litigiilor în calitate de arbitri;
ź Proceduri de soluționare a disputelor prin
metode alternative – mediere, conciliere,
evaluare neutră: reprezentare în astfel de
proceduri și servicii de persoane neutre;
ź Proceduri judiciare statale: reprezentare în
litigii în fața instanțelor române de toate
gradele inclusiv în fața instanțelor
specializate și a Curții Constituționale;
ź -Proceduri judiciare internaționale – în fata
Curții Europene a Drepturilor Omului.
Fiscalitate
Partenerii noștri oferă servicii juridice de
consultanță, asistenţă ﬁscală şi juridică, inclusiv
asistența și/sau reprezentarea clienților:
ź pe perioada desfășurării inspecțiilor ﬁscale;
ź pe parcursul soluționării contestațiilor
împotriva actelor administrative ﬁscale;
ź la instanțele judecătorești în procese care au
ca obiect contencios ﬁscal;
ź în cadrul proiectelor speciﬁce cum sunt
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optimizarea ﬁscală, divizări și fuziuni, diverse
tranzacţii, contracte comerciale prin care se
urmărește optimizarea tratamentului ﬁscal al
diverselor operaţiuni locale sau
transfrontaliere;
ź oganizarea de training-uri pentru clienţi cu
privire la interpretarea şi aplicarea
reglementărilor ﬁscale;
ź executarea actelor administrative ﬁscale cu
caracter obligatoriu, inclusiv contestația la
executarea acestora.
Clienții partenerilor noștri
Partenerii noștri au acordat asistență
juridică și au reprezentat, în probleme punctuale
sau în mod regulat, numeroși clienți precum:
ź bănci, societăți de credit nebancare, societăți
de leasing, societăți de investiții ﬁnanciare;
ź societăți de producție, societăți de

comercializare de produse en gross au en
detail, societăți de import export, societăți
comerciale din domeniul construcțiilor,
imobiliar și hotelier;
ź societăți de diverse servicii: intermediere,
transport rutier, feroviar, aerian sau maritim,
servicii portuare, servicii de consultanță
tehnică, mass media, servicii medicale;
ź Guvernul României, ministere sau alte
instituții publice române (Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul Mediului) sau
instituții publice străine ori societăți deținute
de acestea (Departamentul Economic al
Guvernului Marii Britanii, societăți ale
Ministerului Transporturilor din Belgia);
ź Organizații neguvernamentale – camere de
comerț și industrie, asociații și fundații din
diverse domenii;
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CCECRR, prin partenerul său, IMOCAPITAL vă oferă diverse soluții
în domeniul real estate și ﬁnanciar. IMOCAPITAL, parte a grupului de
ﬁrme Euroinvest, este o companie fondată să ofere servicii imobiliare
complete și profesioniste. IMOCAPITAL s-a aﬂat mereu printre
companiile de top din domeniu, oferind soluții si servicii imobiliare intr-o
varietate de specializări și domenii, prin parteneriate solide cu instituții
ﬁnanciar-bancare, companii de arhitectură, construcții, asigurări, etc.
CCECRR, prin partenerul său, vă oferă
soluții în permanență și cele mai bune servicii de
brokeraj, consultanță ți management în:
ź Investiții imobiliare
ź Consultanță în dezvoltarea proiectelor
imobiliare
ź Managementul și administrarea Proprietăților
ź Managementul proiectelor imobiliare
ź Reprezentarea Cumpărătorilor
ź Reprezentarea Proprietarilor

ź
ź
ź
ź
ź

Reprezentarea Chiriașilor
Servicii de contabilitate
Construcții si amenajări
Asigurări
Finanțare

SERVICII:
INVESTIŢII IMOBILIARE
Servicii atât de achiziție, cât ți de vânzare
pentru investitorii în proprietăți imobiliare. Fie că
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este vorba despre o proprietate rezidențială,
oﬃce, industrial / retail, sau un teren,
cunoașterea pieței și experiența companiei
Imocapital, îmbinate cu resursele logistice de
ultima generație și accesul nostru la investitori
caliﬁcați, asigură clienților potențialul de a
atinge maximum de rentabilitate a investiției
imobiliare
Servicii:
ź Achiziție sau vânzare de proprietăți:
identiﬁcare si proceduri
ź Evaluări de proprietate
ź Studii de piață si analiza proprietății
ź Studii de fezabilitate
ź Dezvoltarea strategiei de marketing
ź Expunerea către investitori caliﬁcați
ź Due diligence
ź Negociere
ź Analiza si soluții de ﬁnanțare – împreună cu
partenerii instituționali
C O N S U LT A N Ţ Ă Î N D E Z V O LT A R E A
PROIECTELOR
Servicii :
ź Identiﬁcarea si achiziția terenului sau a
locației
ź Avize de urbanism si autorizații
ź Asistenta in obținerea ﬁnanțării
ź Coordonarea arhitecților ți a inginerilor
ź Selectarea constructorului
ź Management construcției
ź Strategii de marketing
ź Valoriﬁcare
MANAGEMENTUL ŞI ADMINISTRAREA
PROPRIETĂŢILOR
Servicii :
ź Mentenanța clădirilor
ź Administrarea închirierilor

Programe de retenție chiriași
Bugetare
Contabilitatea Proprietății
Gestiunea furnizorilor si a cheltuielilor de
exploatare
ź 24/7 Asistență de urgență
ź
ź
ź
ź

ź

ADMINISTRAREA ACTIVELOR
Servicii:
Supravegherea managementul proprietății
Supervizarea închirierilor și analiza
propunerilor de închiriere .
Strategii de investiții pe termen lung
Analiza ﬂuxului de numerar, analiză și
modelare ﬁnanciară
Analiza de risc
Identiﬁcarea oportunităților de achiziție sau
vânzare
Oportunități de ﬁnanțare

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

MANAGEMENTUL CONSTRUCŢIILOR
Servicii :
Construcții noi
Reabilitări
Inspecții ale proprietăților
Negocieri de contracte
Servicii de arhitectură și proiectare
Supraveghere lucrărilor,
Recepția si predarea către beneﬁciar .

ź
ź
ź
ź
ź
ź

IMOFINANȚARE BROKERAJ CREDITARE
soluții rapide de ﬁnanțare
IMOFINANTARE – creat special la
solicitarea pieței, pentru a veni in întâmpinarea
nevoilor ﬁnanciare ale clienților bazat pe
seriozitate si profesionalism dovedit în cei peste
zece ani în domeniul imobiliar.
În baza unor contracte de parteneriat
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SERVICII BUSINESS MANAGEMENT

încheiate cu bănci de prestigiu şi instituţii gratuit clienților, activitatea ﬁind remunerată
ﬁnanciare non-bancare, IMOFINANTARE exclusiv de bănci, conform contractelor de
facilitează obţinerea unei game largi de produse parteneriat existente.
Consultanţii Imoﬁnanțare, profesioniști in
bancare destinate persoanelor ﬁzice şi juridice,
începând cu credite de nevoi personale, credite domeniul ﬁnanciar, identiﬁcă, selectează si
cu garanţie, credite imobiliare sau de recomandă cele mai potrivite soluții de creditare,
construcţie, credite de reﬁnanţare şi credite de asemenea oferă asistență permanentă pe
toată perioada dintre solicitarea si obținerea unui
acordate prin programul Prima Casă.
Serviciile IMOFINANTARE sunt oferite credit.
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SERVICII DE ASIGURARE, REASIGURARE
ȘI PRODUSE FINANCIARE
CCECRR, prin partenerul său, Asito Kapital, vă oferă soluții de
asigurare, reasigurare și produse ﬁnanciare după cum urmează:
Asigurări
I. Accidente și Boală
II. Asigurări de sănătate
III. Mijloace de transport terestru
IV. Mijloace de transport feroviar
VI. Mijloace de transport naval
VII. Bunuri în tranzit
VIII. Incendiu și calamităţi
IX. Alte asigurări de bunuri
XIII. Răspundere civilă generală
XV. Garanții
ASIGURĂRI DE GARANȚII
Soluții pentru dezvoltarea afacerilor, ﬁind o

formă de ﬁnanțare a companiilor, fără mărirea
gradului de îndatorare a acestora.
Participare la licitație
Bună execuție a contractului
Mentenanță
Returnare a avansului
Vamale
Bună plată
ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
O gamă largă de asigurări de răspundere
civilă, printre care:
Răspunderea civilă generală
Răspunderea civilă antreprenori/
constructori
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SERVICII DE ASIGURARE, REASIGURARE ȘI PRODUSE FINANCIARE

Avantaj: acces la o capacitate de asigurare,
luând în considerare că în vederea protejării față
de riscurile foarte mari întreține relații strânse cu
cele mai mari companii de reasigurare
internaționale.
Explorarea și forajul, inclusiv costul
ASIGURĂRI AUTO – CASCO
Acoperiri prin polița standard: avarierea, controlului și cheltuielile de reforare
Echipament de construcție, montaj,
distrugerea, vandalismul și furtul autovehiculelor,
producție și raﬁnare
atât în țară, cât și în străinătate.
Echipament de explorare, producție și
Beneﬁciu: serviciu de informare a clienților
în caz de daune, care poate ﬁ contactat non-stop. raﬁnare
Riscuri de exploatare / stocare / transport
Avantaj: plata despăgubirilor în maximum
și transfer
15 zile din momentul facturării
Întreruperea activității și pierderi ale
ASIGURAREA PROPRIETĂȚII COMERCIALE proﬁtului
Răspunderea civilă, inclusiv riscurile de
Asigurări împotriva „tuturor riscurilor” sau
împotriva „anumitor pericole” cu acoperire toate contaminare, scurgere și poluare
Beneﬁciu: continuă să-și îndeplinească
tipurile de proprietate și alte active care, de
obiectivul de furnizor al unor servicii de un înalt
obicei, includ:
profesionalism la standarde internaționale.
Clădiri
Instalații
ASIGURÃRI DE MÃRFURI PE TIMPUL
Mobilier împreună cu dispozitivele sale de
TRANSPORTULUI
ﬁxare și ﬁtinguri
Acoperirea unei game largi de daune
Echipament electronic / Alte echipamente
S t o c u r i , i n c l u s i v m a t e r i i p r i m e , cauzate de diverse riscuri, de la pierderea sau
deteriorarea mărfurilor transportate până la
semifabricate și produse ﬁnite
pierderea totală a mijlocului de transport.
Cazane și vase sub presiune
Asigurarea mărfurilor:
Numerar în seifuri și în tranzit
Transportate pe cale maritimă, aeriană sau
Avantaj: acoperire pentru clădirile în
terestră
construcție și instalațiile în curs de montare.
Valabilă oriunde în lume
În plus, Asito Kapital oferă o gamă de
Pe întreaga durată a transportului de la
acoperiri pentru pierderea proﬁtului, pierderi
sediul furnizorului până la cel al destinatarului
indirecte și întreruperea activității.
Răspunderea angajatorilor
Răspunderea membrilor Consiliului de
Administrație și a Managerilor
Răspunderea civilă a producătorului

ASIGURĂRI PENTRU INDUSTRIA
ENERGETICĂ
Riscurile și potențialele răspunderi care
trebuie asigurate pentru industria de petrol și
gaze sunt mari.

ASIGURĂRI MARITIME
Asigurări pentru CASCO nave maritime și
pentru echipamentele aﬂate la bord sau montate
pe ele. Astfel, Asito Kapital asigurã facultativ
navele comerciale, navele de pescuit și navele
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SERVICII DE ASIGURARE, REASIGURARE ȘI PRODUSE FINANCIARE

colectoare, precum și alte ambarcațiuni, instalații
și utilaje plutitoare, asimilate navelor.
A. pierdere totalã, avarie comunã, avarie
particulară și răspundere pentru coliziuni
B. pierdere totalã, avarie comună și avarie
particulară
C. pierdere totală, avarie comună și
răspundere pentru coliziuni
D. pierdere totală și avarie comună
E. pierdere totală
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Poliță de sănătate de grup, ASITOMED
PREMIUM PLAN!
Beneﬁciu: pachete de servicii de asigurare
personalizate
Avantaje:
Serviciul de Asistență – Call Center 24/24
7/7
Servicii medicale în ambulatoriul de
specialitate
Manopere diagnostice, terapeutice și
investigații pe specialități
Examinări radiologice
Investigații de înaltã performanțã, cu
ultrasunete de toate tipurile
Spitalizare continuă
ASIGURĂRILE PENTRU ACCIDENTE
PERSOANE
Asito Kapital vă oferă acoperire, atât pentru
cazuri individuale, cât și de grup, pentru:
Deces din accident
Invaliditate permanentã totalț/parțialț din
accident
Invaliditate temporară totală/parțială
Cheltuieli medicale și de repatriere
Intervenții chirurgicale

REASIGURARE
Contracte de reasigurare încheiate cu
reasiguratori renumiți la nivel mondial
Structura și acoperirea oferită de către
programele de reasigurare permit clienților
noștri, respectiv brokerilor, siguranța și confortul
oferit prin soluționarea rapidă și plata cu
promptitudine a cererilor de despăgubire.
Principalii reasigurători
Swiss Re
Everest
Hanover Re
Kapital Insurance
Partner Re
Hanover Re
EXPERINȚĂ
· riscuri industriale
· peste 1.000 de benzinării, 5 raﬁnării
asigurate Rompetrol Midia, Vega, Petrotel Lukoil,
Neftochim Bourgas
· peste 10.000 de angajați asigurați din
domeniul industrial
· răspunderi, stocuri, marfa, maritime
· activitate pe piaţa europeană
DAUNE
· daune complexe prin intermediul
companiilor specializate in evaluarea daunelor:
Eclaims Management; Autoclaims; Verasig;
Crawford; Cunnigham & Lindsey; VRS & SSP.
· rapiditate si logistica de calitate pentru
client: procesul de lichidare a daunelor rapid,
termen maxim de plată de 7 zile de la ﬁnalizarea
întocmirii dosarului de daună
· acordarea unui avans după o primă
evaluare a daunei, pentru începerea lichidării
acesteia
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CLIENȚI
Rompetrol
Lukoil Romania
Petrotel Lukoil
Mechel Targoviste
Upet Group
Ductil Steel
Laminorul Braila
Feral Tulcea
Kia Rom auto
Mit Motors Unicom Holding
RSL Leasing
Unicredit Leasing
Medicare
Ce Beneﬁcii oferă asigurarea de
garanții?
1. Accesibilitate: sunt emise de societati de
asigurare, balasand accesul limitat al companiilor
la scrisorile de garantie bancara, criza ﬁnanciara
ingradind
accesul la liniile de credit bancare
2. Cresterea lichiditatilor pentru Asigurat,
ca urmare a deblocarii sumelor retinute din
facturi de catre beneﬁciari, a depozitelor
colaterale solicitate de banci pentru emiterea
scrisorilor de garantie bancara sau a liniilor de
credit acordate de catre banci.
3. Deblocarea garantiilor imobiliare
constituite in favoarea bancilor in contul scrisorii

de garantie bancara.
4. Posibilitatea de a participa la mai multe
achizitii publice, prin deschiderea de plafoane de
garantare conform necesitatilor individuale.
5. Recunoscute de autoritatile publice
organizatoare de licitatii.
6. Costuri totale reduse fata de scrisoarea
de garantie bancara.
7. Flexibilitate la emitere.
8. Timp redus si facilitati de obtinere fata de
scrisoarea de garantie bancara.
9. Cadru legislativ favorabil: legislatia
prevede expres folosirea asigurarilor de garantii
ca alternativa eligibila la scrisoarea de garantie
bancara.
10. Sunt garantii conditionate, plata ﬁind
conditionata de dovada producerii unui caz de
culpa, protejand Executantul impotriva cererilor
nefondate ale Beneﬁciarului. Pot ﬁ emise insa si
neconditionat, la prima cerere, in cazul solicitarii
exprese a Beneﬁciarului.
11. Posibilitatea de a primi consultanta de
specialitate acordata de Asigurator, atat pe
perioada negocierii clauzelor contractului de baza
cat si pe perioada derularii acestuia.
12. Garantii colaterale mai avantajoase fata
de scrisoarea de garantie bancara: ﬁle CEC, bilete
la ordin (avalizate/neavalizate), Parental
Guarantee (garantii de la ﬁrma mama), contracte
de ﬁdeiusiune
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SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU ACCESAREA
DE FINANŢĂRI EUROPENE ȘI SOLUŢII DE FINANŢARE
CCECRR, prin intermediul partenerilor săi de la Agro Capital și
European Capital Partners vă oferă servicii de consultanţă pentru
accesarea de ﬁnanţări europene și soluţii de ﬁnanţare, consultanţă de
management strategic şi organizaţional pana la suport pentru
internaţionalizare.
Capital şi acces la soluţii de ﬁnanţare
Identiﬁcăm soluțiile de ﬁnanțare care
răspund cel mai bine nevoilor și proiectelor
dumneavoastră:
Structurarea ﬁnanciară a proiectului
Identiﬁcarea celor mai potrivite soluţii
ﬁnanciare
Restructurări de creanță și servicii aferente
Fund raising
Finanţare proiecte

Fonduri Europene și ajutor de stat
Suntem un furnizor la nivel naţional în
domeniul consultanţei pentru accesarea fondurilor
europene, management şi implementare de proiecte:
Plan de afaceri / Studiu pre-fezabilitate
Studiu fezabilitate
Proiect tehnic
Întocmire dosar de ﬁnanțare
Obținere ﬁnanțare
Implementare și management de proiect.
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Internaţionalizare
Identiﬁcăm împreună cu dumneavoastră
oportunităţile de accedere către noi pieţe
conform strategiei companiei și sprijinim
implementarea proiectului la nivel local:
Analizarea şi selecţionarea pieţei ţintă
Relocarea producţiei
Identiﬁcare furnizori şi parteneri logistică
Prospectare parteneri comerciali
Pachete de servicii “start-up” pentru
companii
Servicii identiﬁcare sediu și înﬁințare
companie
Suport recrutare resurse umane
Servicii de consultanţă pentru
accesarea de ﬁnanţări europene
1. Identiﬁcarea surselor de ﬁnanţare
Analiză nevoi de investiţii
Analiză şi identiﬁcare posibile surse de
ﬁnanţare
Analiză condiţii de eligibilitate proiect şi
beneﬁciar
2. Documentație de ﬁnanțare/studii şi
analize
Elaborare studii de oportunitate, planuri de
afaceri, analize economice şi ﬁnanciare, analize
cost beneﬁciu, strategii de dezvoltare
Asistență în completarea cererii de
ﬁnanțare
Pregătire documente însoțitoare
Asistenţă depunere proiect
Asistenţă redactare răspunsuri la
solicitările de clariﬁcări

3. Asistenţă contractare
Asistență speciﬁcă după aprobarea
proiectului pentru pregătirea documentelor
necesare semnării contractului de ﬁnanțare și
demarării proiectului în condiții optime
4. Management de proiect
Instruire echipă internă
Managementul ﬁnanciar
Managementul comunicării
Raportare ﬁnanciară și de progres
Proceduri arhivare
5. Achiziții Publice
Organizare achiziţii publice
Elaborare documentații de atribuire
Elaborare dosar de achiziții
Asistență în derularea procedurilor de
achiziție/ analiză proceduri de achiziție
6. Sprijin comunicare autorităţi
relevante
Asistenţă la redactarea notiﬁcărilor
Asistenţă redactare răspunsuri solicitări
Asistenţă redactare acte adiţionale
Exemple de proiecte realizate sau în
desfășurare
Atrage reﬁnanțare bancară pentru capital
de lucru. Client: distribuitor național de inputuri
agricole. Sumă ~ 3Mln EUR.
Atragere ﬁnanțare externă (fond de
investiții) pentru susținerea și dezvoltarea
companiei. Client: distribuitor național de
inputuri agricole. Sumă ~5MlnEUR.
Atragere ﬁnanțare bancară pentru
susținere capital de lucru. Client: procesator
regional de semințe oleaginoase. Sumă ~2Mln
EUR.
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SERVICII FONDURI EUROPENE

Atragere ﬁnanțare bancară pentru proiect
de dezvoltare și loz. Client: fermă vegetală de
2000 ha. Sumă ~1.5Mln EUR.
Atragere ﬁnanțare externă (fond de
investiții) pentru susținere creditare. Client: IFN
național. Sumă ~7Mln EUR.
Dezvoltarea departament de ﬁnanțare
agribusiness. Client: IFN național. Sumă ~5Mln
EUR.
Intermediere tranzacție de vânzare

complex paniﬁcație. Identiﬁcare investitori și
asistentă due-dilligence. Valoare tranzacție
2.8Mln EUR.
Structurare proiecte pentru noua
Programare 2014–2020 de tipul: extindere și
modernizare fermă caprine, înﬁințare complex
bovine de carne, dezvoltare secție producție
echipamente, dezvoltare capacitate depozitare
cereale, înﬁința replantație pomicolă, reabilitare
complex hotelier etc.
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SERVICII DE DESIGN GRAFIC
ŞI DESIGN ARHITECTURAL
Fără idei preconcepute, creativi şi în concordanţă cu noile trenduri
în design arhitectural şi design graﬁc, CCECRR, prin partenerii ei, vă
propune soluţii pe măsura aşteptărilor dumneavoastră.
Design graﬁc
Primul pas în dezvoltarea unui nou design
constă în determinarea nevoilor clientului,
mesajul pe care designul ar trebui să-l transmită
clienţilor sau utilizatorilor. Luăm în considerare
pentru realizarea proiectului, factorii cognitivi,
culturali, ﬁzici şi sociali, pentru a putea construi
o imagine care să sugereze un anumit mesaj celui
ce o vizualizează. Tot mai multe companii şi
corporaţii din lumea întreagă încep să se bazeze
pe serviciile designerilor graﬁci.
Servicii: realizarea de reviste, ziare,
jurnale, diferite publicaţii, design sigle, site-uri
web, materiale publicitare, ambalaje etc.
Design Arhitectural
Urmărim armonizarea estetică a mediului
uman, începând de la conceperea obiectelor

uzuale şi a mobilelor până la urbanism şi
amenajarea peisajului personalizat.
Servicii:
- întocmirea de relevee (antemăsurători/
măsurători, poze și stabilirea ﬁnisajelor la locație);
- realizarea proiectului de amenajare
interioară /exterioară (în termenul solicitat și în
bugetul alocat);
- pregătirea desenelor, schițelor,
propunerilor ambientale; Realizare unui pachet
de schițe în 2D și 3D a soluției propuse;
- organizarea și dezvoltarea unui portofoliu
graﬁc de produse (personalizate sau existente pe
piaţă) și soluții de amenajare;
- relaționarea cu departamentul de
producție privind proiectul, execuția și
ﬁnalizarea lui.
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SERVICII DE IT ȘI WEB DESIGN
CCECRR prin partenerul său WebKedos vă oferă urmatoarele
servicii de IT si Web Design:
Site de prezentare
ź Număr de pagini limitat: 5-10 p.
ź Formular contact, galerie foto și
newsletter
ź Design Unic (Responsive)
ź Optimizare smartphone/tabletă
ź O p t i m i z a r e p e n t r u m a j o r i t at e a
browserelor
ź Consultanță găzduire/înregistrare
domeniu
ź Suport tehnic gratuit 1 lună
ź Mentenanța gratuită 1 lună
ź Integrare rețele de socializare
ź Optimizare Google
ź Durată dezvoltare: 5-7 zile

Site complex
ź Număr de pagini nelimitat
ź Sistem de administrare al conținutului
ź Integrare module în funcție de
preferințe
ź Prelucrare/optimizare imagini
ź Design Unic (Responsive)
ź Optimizare smartphone/tabletă
ź O p t i m i z a r e p e n t r u m a j o r i t at e a
browserelor
ź Consultanță găzduire/înregistrare
domeniu
ź Suport tehnic gratuit 1 lună
ź Mentenanță gratuită 1 lună
ź Integrare rețele de socializare

Address: Bucharest, 113 Calea Dudești, ground ﬂoor

Tel: 004 / 021 795 0356

oﬃce@ccecrr.ro www.ccecrr.ro

SERVICII DE IT ȘI WEB DESIGN

ź Optimizare Google
ź Durată dezvoltare: 7-10 zile

Magazin Online
ź Număr nelimitat de categorii și produse
ź Sistem de administrare al produselor
ź Integrare module comerț electronic
ź Prelucrare/optimizare imagini
ź Design Unic (Responsive)
ź Optimizare smartphone/tabletă
ź O p t im iz a r e p e nt r u m a j o r it at e a
browserelor
ź Consultanță găzduire / înregistrare
domeniu
ź Suport tehnic gratuit 1 lună
ź Mentenanță gratuită 1 lună
ź Integrare rețele de socializare
ź Optimizare Google
ź Durată dezvoltare: 15-20 zile

Modalități de lucru:
ź Înainte de a începe procesul de webdesign, realizăm un model pentru
ﬁecare client. În măsura în care clientul
acceptă modelul propus sau vine cu o
altă propunere și se realizează
contractul, se trece la realizarea siteului web.
ź Clientul va preda materialele (textul,
imaginile) în format electronic;
ź Clientul ne poate indica unul sau mai
multe site-uri drept model.
ź Clientul va avea posibilitate să vadă online avansarea lucrării.
ź Ajustarea, corectura ﬁnală va ﬁ
realizată în conformitate cu cerințele
clientului.
ź Site-ul va ﬁ instalat pe server și va ﬁ pus
la dispoziția clientului pe suport
electronic
ź Pentru oricare dintre pachețele
achiziționate, noi vă oferim consultantă
în achiziționarea domeniului dorit.
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SERVICII DE LOGISTICĂ
CCECRR împreună cu partenerii săi vă pun la dispoziție servicii din
domeniul logistic. Companiile partenere sunt specializate in operarea de
transporturi combinate, relocări internaționale de utilaje, utilaje de foraj și
organizare de șantier, formalități vamale în Romania, Rusia și în multe alte
jurisdicții, agenturare nave, control calitativ și cantitativ al mărfurilor,
brokeraj și transport maritim, operare portuară, depozitari, manipulări de
mărfuri în porturi și aeroporturi, asigurarea mărfurilor (acoperirea riscului
pe timpul transportului, risc de țară, naționalizare, risc de atac terorist).
Experiența partenerilor noștri în acest
domeniu începe în anul 1984 și activează ca
societate din anul 1997 având la activ
numeroase operațiuni derulate profesionist și
încheiate cu succes.
Departamentul nostru, este pregătit să
satisfacă cerințele clienților săi prin personal
specializat ce oferă servicii la cele mai înalte
standarde precum și prin intermediul

corespondenților și colaboratorilor noștri din
țară și străinatate.
Profesionalismul și experiența pesonalului
partenerilor noștri asigură expediția operativă și
în siguranță de mărfuri din și spre România.
Dintre destinațiile frecvente dorim să
amintim: Rusia, Kazakhstan, Iran, Irak, Orientul
Mijlociu, Nord Africa, India, Indonezia, Singapore,
Malaezia, China, Canada si SUA.
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SERVICII DE LOGISTICĂ

În multe dintre jurisdicțiile amintite
derulăm operațiuni de export temporar, situații
în care împreună cu corespondenții noștri din
țara de destinație asigurăm consultanță și
acuratețea evidenței mărfurilor supuse admisiei
temporare în așa fel încat la reexport/reimport
operațiunea să ﬁe cât mai ușor de realizat.
Dintre operațiunle pe care le derulează
partenerii noștri dorim să amintim:
AGENTURARE NAVE
Porturile Constanța, Constanța-Sud,
Mangalia și Midia
- Legătura cu autoritățile portuare și libera
practică.
- Aprovizionarea navelor cu produse
alimentare, material de întreținere și carburanți
- Schimb de echipaj; preluare de la
aeroport; formalități de îmbarcare etc…
- Asistență medicală
CONTROL CANTITATIV SI CALITATIV AL
MĂRFURILOR
- “Draft survey” asigurat de inspector
independent
- Inspecția tancurilor și a hambarelor
- Control calitativ al produselor importate
și exportate (prelevare de probe și analiza de
laborator)
- inspecția și controlul cantitativ al
mijloacelor de transport rutiere sau de cale ferată
- Întocmirea rapoartelor de control marfă
Activități de control și prelevare probe se
pot realiza în:
Constanța, Arad, București, Cluj, Craiova,
Drobeta Tn. Severin, Galați, Brăila, Iași, Onești,
Pitești, Ploiești, Timișoara, Turnu Măgurele,
Târgu Mureș, Giurgiulești, Chișinău, Bălți, Varna,
Yuzhny, Novorrossyisk.

VĂMUIREA mărfurilor (import, export și
tranzit)
- Obținerea liberului de vamă la import și
export
- Export temporar sau admisii temporare,
tranzit vamal etc…
- Reprezentare în fața autorităților vamale
și portuare
- Întocmirea documentației vamale
- Legalizarea/certiﬁcarea facturilor
DOCUMENTE DE TRANSPORT
- Emiterea documentelor de expediție
- Asigurarea mărfurilor pe timpul
transportului
- Aigurare risc de țară, risc naționalizare,
atac terorist, etc…
- Certiﬁcate de fumigare
- Monitorizarea pe timpul transportului
- Legalizare consulară a documentelor
- Certiﬁcate de origine
- Distributia mărfurilor depozitate
DEPOZITĂRI
- Depozitări în zone libere, porturi și
aeroporturi
- Încărcări containere și amarari
- Recoletări, reetichetari, paletizări etc…
- Fumigări
TRANSPORTURI MARITIME
- Break bulk
- FCL, LCL,
- RO/RO
- Tranbord și amarare
- Închiriere de nave și spatiu pe nave
- Transporturi ﬂuviale
- Transporturi door-to-door

Address: Bucharest, 113 Calea Dudești, ground ﬂoor

Tel: 004 / 021 795 0356

oﬃce@ccecrr.ro www.ccecrr.ro

SERVICII DE LOGISTICĂ

TRANSPORTURI RUTIERE
- Automarfare complete și grupaj
- Transportul mărfurilor agabaritice.
Insoțiri.
- Transportul containerelor în țară și
străinatate
- Operațiuni multimodale prin combinarea
transporturilor terestre și maritime
TRANSPORT AERIAN
- Servicii aeriene directe, indirecte și
închirieri de aeronave
- servicii door-to-door
- Vămuirea mărfurilor
- Livrarea mărfurilor la destinație
- închiriere de aeronave charter pentru

schimbul echipelor de pe șantierele din
străinatate.
TRANSPORT FEROVIAR
În ceea ce privește transportul pe cale
ferată Departamentul nostru are o bogată
experiență în organizarea transporturilor interne
sau internaționale către orice destinație din
Europa și Asia (Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan,
Georgia, Azerbaijan, Iran).
Pe parcursul colaborărilor, departamentul
nostru a dezvoltat legături strânse cu numeroși
operatori și reușim să organizăm expediții
feroviare pentru o mare varietate de mărfuri
(vrac, colete, echipamente, marfă agabaritică,
containere, produse petroliere și chimice) în cele
mai bune condiții de siguranță.
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PUBLICITARĂ
În orice domeniu de activitatea trebuie să știi să te prezinți.
Publicitatea astăzi este cea mai sigură cale care vă poate ajuta să vă
promovați, să vă faceți cunoscuți și auziți. CCECRR alături de partenerii
săi vă oferă soluții și strategii de promovare și creație publicitară.
Serviciile oferite sunt următoarele:
-Planiﬁcarea și consultanța strategică de
comunicare
-Analiza poziției pe piață și a condițiilor
competiției privind produsele.
-Prezentare generală competitivă, inclusiv
o descriere creativă a conceptelor și a impactului
estimat/anticipat asupra comunicării Clientului,
împreună cu recomandările Agenției;
-Analiză structurii consumatorilor și a
practicii de consum în baza unor studii
disponibile sau a altor materiale accesibile.

-Deﬁniția obiectivelor publicitare și a
campaniilor tactice pe baza scopurilor de
marketing stabilite de către Client
-Analiza și dezvoltarea unei strategii de
comunicare privind toate serviciile curente ale
Beneﬁciarului precum și pentru celelalte
servicii/produse noi pe care Beneﬁciarul le-ar
putea lansa pe viitor.
-Dezvoltarea de strategii și propuneri
pentru diferite evenimente de marketing,
promoții, sponsorizări, activități de marketing
direct, etc.
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- Consultanță privind conceptul de
publicitate și comunicare precum și elaborarea
de linii directoare în ceea ce privește cercetarea
domeniului de publicitate.
- Raport strategic și prezentarea poziției
Clientului pe piața românească.
Concept Publicitar și Creație
- Dezvoltarea conceptelor creative și
dezvoltarea și implementarea lor după
aprobarea de către Client.
- Conceperea de texte de marketing și
publicitate, machete/planuri pentru anunțuri,
reclame, inserții, suplimente, panouri publicitare
etc., precum și texte pentru machete de presă,
scripturi pentru radio și storyboard-uri pentru
ﬁlme TV și internet.
- Crearea de concepte, ilustrații & graﬁce
pentru printare, materiale informative,
materiale promoționale, materiale de promovare
și branding pentru evenimente adresate
clienților, angajaților, etc.
- Creația și dezvoltarea materialelor pentru
promoții de vânzări, cum ar ﬁ materiale pentru
punctele de vânzare, postere, broșuri, etichete,
CD-uri interactive, carduri, materiale de
semnalizare la raft, orice alte instrumente de
vânzare/promoționale
Servicii de execuție
- Dezvoltarea celor mai eﬁciente metode în
conformitate cu costul estimativ aprobat de
Client pentru livrarea serviciilor solicitate.
- Selectarea specialiștilor sau subcontractorilor necesari, cum ar ﬁ proiectanți,
designeri, specialiștilor de laborator, retusorilor,
magazinelor de tipărire și reproducere,
producătorilor de vopsea, producătorilor de ﬁlm,
studiourilor de sunet pentru furnizarea

serviciilor la solicitarea Clientului
-Strângerea de oferte de la astfel de compa
nii sau sub-contractori, selectarea și
supravegherea lor pentru a ﬁ conform cu
solicitările Beneﬁciarului, ca și elaborarea de
estimări de costuri.
- Plasarea solicitărilor, după acordul
Clientului și supervizarea materialului și
implementarea la timp, inclusiv facturarea și
plățile.
- Lucrări pregătitoare în domeniul ﬁlmării
și fotograﬁerii de ﬁlm, din sectoarele TV și video
Activități de organizare a evenimentelor
Crearea de propuneri pentru concepte
creative pentru evenimente promoționale
dezvoltate la cererea Clientului, pe bază de brief
de eveniment, menite să promoveze brand-urile
și serviciile Clientului precum: târguri, expoziții,
concerte, conferințe, etc, inclusiv cotații de preț
de la terți, pe baza speciﬁcațiilor din brieful
Clientului.
- Planiﬁcarea, organizarea și supervizarea
evenimentelor stradale, aferente activităților
promoționale precum spectacole stradale,
concerte, târguri, caravane sau alte evenimente
de piață, conferințe, seminarii
- Planiﬁcarea, organizarea și supervizarea
evenimentelor aferente promovării produselor și
serviciilor Clientului, evenimente legate de
lansarea unui produs, testări de produse, târguri
și expoziții comerciale, conferințe
Servicii de Relații Publice
- Creare de campanii și programe integrate
de comunicare cu presa și alte publicuri ale
companiei
- Consultanță de comunicare
- Redactarea și distribuirea de comunicate
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de presă și alte materiale de presă
- Documentarea, intermedierea relației cu
presa, identiﬁcarea de oportunități și pregătirea
de interviuri și intervenții în materiale de presă
pentru reprezentanții companiei
- Organizare de evenimente de presă
- Identiﬁcarea de oportunități de prezență
ca speakers la evenimente ale industriei sau alte
evenimente de business de interes pentru
obiectivele companiei

- Urmărirea constantă a presei și
semnalarea știrilor de interes pentru companie
(despre activitatea concurenței, a autorităților,
analize despre piață etc., în funcție de interesul
exprimat)
- Monitorizare și raportare periodică
- Creare de programe de comunicare prin
social media
- Consultanță, training și managamentul
comunicării de criză
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