
Aerospace Meetings Romania  este primul eveniment de întâlniri de afaceri dedicat 
industriei aeronautice, aerospațiale și de apărare, organizat în România ce se va 
derula intre 14-16 martie, la Bucuresti, Romexpo .  
 
Printre companiile care au confirmat până la această oră prezența lor la eveniment se numără:  
 
AIRBUS GROUP, AIRBUS HELICOPTERS, ALENIA AERMACCHI, STELIA AEROSPACE, PREMIUM AEROTEC, 
 GROUPE LATECOERE, AEROSTAR, ROMAERO, AVIOANE CRAIOVA, GE-UNISON, THALES ALENIA SPACE, 
AERO VODOCHODY AEROSPACE AS, SONACA, NOVAE AEROSPACE, MT AEROSPACE AG, DEDIENNE 
ROMANIA, ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES. Pentru a primi lista provizorie a participanților click aici 
  
Întâlnirile de afaceri sunt organizate între companii purtătoare de proiecte sau în căutare de noi furnizori și 
companii care oferă soluții sau produse pentru industria aeronautică, aerospațială și de apărare.  
Companiile furnizoare provin din întregul lanț de aprovizionare: prelucrarea metalelor, industria 
materialelor compozite, testări, electronică și electrotehnică etc. Profilul complet al furnizorilor este 
accesibil aici: Întâlnirile sunt organizate pe baza alegerilor făcute de fiecare companie.  
  
Două profiluri de participanți sunt posibile:  
 

 Companii în căutare de furnizori și soluții, purtătoare de proiecte : 

http://meetings.bciaerospace.com/romania/2016/php/inscription_do_form.php?langue=en   

 Companii care oferă soluții, servicii, în căutare de noi clienți:  

 Pentru companiile romanești, înscrirerea se face aici: 

http://meetings.bciaerospace.com/romania/2016/php/inscription_po_form.php?langue=e

n&pays=romania  

 Pentru companiile străine, înscrierea se face aici: 
http://meetings.bciaerospace.com/romania/2016/php/inscription_po_form.php?langue=e
n   

 
Înscrierea se face înainte de 15 februarie 2016.  
 
Programul evenimentului :  

 Conferință despre perspectivele de dezvoltare a pieței aeronautice și aerospațiale românești: 14 
martie 2016 

 Întâlniri de afaceri pre-programate între purtători de proiecte și furnizori de servicii și produse: 15 
martie 2016 

 Vizite industriale: 16 martie 2016 

Contact: Miu Mariana mmiu@advbe.com sau +33 1 41 86 41 25.  
Website: http://romania.bciaerospace.com/  
Perioada: Martie 14-16, 2016 
Locul: Romexpo, Sălile Titulescu (pentru BtoB Meetings, 16 martie), Brâncuși, Madgearu (pentru conferință, 
14 martie) 
Organizator: advanced business events (abe) – BCI Aerospace (www.advbe.com, www.bciaerospace.com) 
 
BCI Aerospace este organizatorul seriilor de evenimente organizate peste tot în lume pe formatul 
întâlnirilor de afaceri: Aeromart Toulouse (Toulouse.bciaerospace.com), Aeromart Montréal 

(www.bciaerospace.com/montreal), Aeromart Nagoya (www.bciaerospace.com/nagoya), Aeromart 
Korea, Aeromart Summit Tianjin, Aeromart Summit India, cât și a evenimentului A&DSS Seattle, organizat în 
partenariat cu Boeing.   
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