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Au r?mas cinci zile pân? la „Moldova Automotive Days 2018”, cel mai important eveniment din industria
automotive din Republica Moldova, care se va desf??ura în perioada 29-30 mai, în incinta Centrului de Excelen??
Tekwill. La eveniment s-au înregistrat peste 250 de participan?i, dintre care peste 80 sunt poten?iali investitori
unici, care vor vizita pentru prima dat? ?ara noastr?. „Moldova Automotive Days 2018” este organizat de Ministerul
Economiei ?i Infrastructurii ?i Organiza?ia pentru Atragerea Investi?iilor ?i Promovare a Exportului din Moldova
(MIEPO), sub patronajul Guvernului Republicii Moldova.

Evenimentul are un program complex, divizat pe paneluri cu tematici diferite, bazat pe dialogul direct cu cei mai
importan?i juc?tori interna?ionali din industria automotive. Scopul principal este încheierea parteneriatelor de
afaceri cu furnizorii locali, promovarea investi?iilor ?i a exporturilor în acest sector, dezvoltarea poten?ialului for?ei
de munc? locale.

Participan?ii la evenimentul Moldova Automotive Days 2018 vor putea, de asemenea, comunica pe temele de
interes cu speakeri notorii, printre care manageri regionali, ?efi de proiecte, conduc?tori de agen?ii ?i institu?ii
publice, directori de companii din sector. De asemenea, participan?ii vor afla istoria de succes ?i vor vizita
compania Draexelmaier.

Absolven?ii facult??ilor inginere?ti vor putea s?-?i g?seasc? un loc de munc? la cele 15 companii de automotive din
Moldova, care î?i vor prezenta ofertele de angajare în cadrul unui târg de cariere.

Pe 30 mai, se va desf??ura evenimentul „Japan Day”, care va fi dedicat deschiderii laboratoarelor Mitutoyo,
sesiunilor B2B cu 7 companii japoneze, dar ?i vizitei de studiu la compania Sumitomo Electric Bordnetze din Orhei.

Scopul „Moldova Automotive Days 2018” este promovarea Republicii Moldova ca destina?ie pentru investi?ii în
industria componentelor auto la nivel regional, crearea unei platforme interna?ionale pentru interac?iunea dintre
actorii na?ionali ?i interna?ionali din industria de automotive, entit??ile publice ?i private pentru dezvoltarea
poten?ialului autohton în acest sector.

Agenda evenimentului ?i loca?iile sesiunilor pot fi consultate pe pagina – www.automotivemoldova.com [1] [2]
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