
ROMÂNII 
LUCREAZĂ 

ÎMPREUNĂ

TÂRG DE SERVICII ȘI 
PRODUSE ROMÂNEȘTI

29 SEPTEMBRIE | 10:00 - 18:00

- ediția a II a - 

PARTENER:

TOUR&TAXIS, BRUXELLES  

Clădirea L'Entrepôt Royal



Vino la târg, prezintă-ți serviciile, iar noi îți vom aduce 

numeroși români interesați de serviciile tale!

 

Suntem 40.000 de români în Bruxelles, a doua comunitate 

ca mărime, după francezi și mult mai mulți în toată Belgia.

 

 Toți suntem aici pentru a asigura un trai mai bun familiilor 

noastre, un viitor copiilor și o grijă în minus părinților.

 

Munca e ceea ce ne aduce aici, iar limba e cea care ne unește. 

EDIȚIA  A  DOUA  A  

TÂRGULUI  DE  SERVICII  

ȘI  PRODUSE  

ROMÂNEȘTI  DIN  BELGIA

30 SEPTEMBRIE



CE SCOP ARE TÂRGUL DE SERVICII ? 

Crearea, prin sericiile oferite, a unei punți de

legătură între românii din Belgia;

 

Facilitarea accesului la servicii în limba maternă,

să ne fie ușor să explicăm sau să ne facem

înțeleși;

 

Încurajarea colaborării  între românii din diverse

sectoare.

TÂRG DE SERVICII ȘI 
PRODUSE ROMÂNEȘTI TOUR&TAXIS, BRUXELLES

29 SEPTEMBRIE



Cadru de expunere unde să-ți prezinți și promovezi

serviciile;

 

Punct de interacțiune directă cu o clientelă nouă și variată;

 

Intervenții din partea unor antreprenori români de succes

în Belgia;

 

Posibilitatea de a găsi firme partenere sau angajați noi;

 

Locație centrală, ușor accesibilă atât cu mașina, cât și cu

transportul public;

 

Acces la curent electric.

CE ÎȚI VOM OFERI ? 



CE VOM ADUCE LA TÂRG ? 

O gamă largă de specializări, fie că vorbim despre

medici, esteticiene, contabili, avocați, instalatori,

arhitecți, firme de transport, asigurări, curățenie sau

construcții;

 

Spații de joacă pentru copii, pentru a încuraja

participarea familiilor;

 

Program variat pe parcursul zilei, care să combine

divertisment și activități informative.



PRIMA EDIȚIE A FOST UN 

ADEVĂRAT SUCCES!

-80 DE FIRME ÎNSCRISE 

-2000 DE VIZITATORI







Mulțumim pentru interesul arătat evenimentului nostru de

pe 29 septembrie!

 

Înscrierile se fac la www.lucramimpreuna.eu, prin

achiziționarea unuia dintre pachetele disponibile.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne scrieți la adresa

infobruxelles@ro100.ro

www.lucramimpreuna.eu


