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SPONSORI

 S.C. RONERA RUBBER S.A.http://www.ronera.ro/S.C. RONERA RUBBER S.A. este o companie inovativă şi dinamică ce investeşte permanent înretehnologizare şi dezvoltare. In acelaşi timp, aceasta urmăreşte să-şi diversificeindustriile în care activează pentru a putea gestiona cât mai bine fluctuaţiile pieţelor interneşi internaţionale.Misiunea RONERA este de a dezvolta, produce şi comercializa produse şi servicii dindomeniul articolelor din cauciuc şi plastic destinate industriei auto, precum şi altor domeniide activitate din piaţa internă şi externă, cu respectarea, totodată, a obligaţiilor legate deprotecţia mediului şi responsabilitate socială.
 BRD – GSG

https://www.brd.ro/BRD este unul din liderii pieţei bancare pentru persoane fizice. Ea numără 2,3 milioane declienţi, care intră în contact cu banca prin intermediul sucursalelor clasice, al internetului, altelefonului mobil, dar şi cu ajutorul unui call center performant. BRD se află în topulbăncilor care activează pe piaţa creditelor pentru persoane fizice şi pe cea a cardurilorbancare. Forţa de vânzare a băncii acţionează printr-o reţea de 900 de unităţi. Banca esteunul dintre marii finanţatori ai IMM-urilor, precum şi unul dintre cei mai importanţijucători pe piaţa de corporate banking din România.BRD-GSG consideră că educaţia este esenţială pentru dezvoltare, pentru crearea unorcomunităţi înfloritoare şi inspirarea tinerilor în a-şi atinge potenţialul.
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 S.C. ROEL S.R.L.

http://www.roelgroup.comS.C. ROEL S.R.L. este o companie dinamică, înfiinţată în 1991, care asigură serviciicompetitive pentru piaţa românească, prin echipa sa de profesionişti, dedicaţi ideii decalitate şi excelenţă în afaceri. Promovează şi implementează tehnologii şi servicii de înaltăcalitate, oferindu-le clienţilor soluţii complete de echipamente de birotică, adăugând, astfel,valoare reală activităţii acestora.Din anul 1993, activitatea ROEL a crescut în mod constant şi semnificativ, în relaţie directăcu dezvoltarea pieţei. Extinderea afacerii a atras, deopotrivă, un portofoliu semnificativ declienţi şi o binemeritată recunoaştere a calităţii produselor şi a standardului serviciilor,combinate în mod armonios în soluţiile profesionale oferite beneficiarilor. În ultimii şapteani, afacerea s-a extins continuu, determinând deschiderea a încă 24 de birouri în ţară, înoraşele Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Bistriţa,Buzău, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova,Deva, Giurgiu, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Tg. Jiu şiTimişoara, asigurând, astfel, o acoperire naţională eficientă a României şi dispunând depeste 200 de specialişti angajaţi permanent.
 S.C. TEAM LEADERSHIP CONCEPT S.R.L. PITEŞTIhttp://alinaandrei.johnmaxwellgroup.ro/despre-mine.htmlcompaniadeleadership@gmail.com
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VĂ MULŢUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE!
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