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DESPRE CAMPANIE
Ca urmare a inițiativei reușite din 2017, energynomics.ro organizează a doua
campanie media pentru eficiență energetică în țară!
Campania se va desfășura în limba română, sub titlul “Eficienţă energetică
pentru rezultate care contează“ - un nume care aliniază concepte, informații și
soluții menite să promoveze eficiența energetică în rândul publicului țintă.
Aceasta este o campanie cu scopul de informare și educare a factorilor de
decizie din autoritățile publice și din companii – de la start-up-uri și IMM-uri
la întreprinderile cele mai mari. Obiectivul asumat este să influențăm pozitiv
atitudinea și comportamentul acestora cu privire la necesitatea și beneficiile
aplicării auditurilor energetice, cu exemple de acțiuni și tehnologii pentru
creșterea eficienței energetice.

cogenerare l stocare l automatizare l e-mobilitate

NOI INSTRUMENTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
(COGENERARE, MONITORIZARE, AUTOMATIZARE)
TEME

VORBITORI

reprezentant, Primăria
municipiului Oradea (TBC)

Andrei Bucur

Irina Nicolau

Departamentul
pentru eficienţă
energetică, ANRE

Business Development
Manager, MET România Energy

Daniel Sirman

Executive Manager
Segment Sales
Industry, ABB

Reprezentant
Eaton România

Durata: 09.00-13.00 |Limba de desfășurare: Română
Public: circa 80-100 de persoane
Acces: gratuit, pe baza înregistrării confirmate de către organizatori
* Vom avea la posibilitatea de a expune suport vizual al prezentării (.pdf sau .ppt), filmuleţe etc.

l Sectorul public: rolul de model
al clădirilor organismelor publice
și achizițiile la nivel autorităților
publice
l Măsurarea și facturarea:
Aspecte tehnice, precum
și potențiale elemente
operaționale specifice
l Servicii energetice: Prevederi
legale şi soluţii pentru stimularea
pieței de servicii energetice,
echilibrare şi flexibilitate
l Centrale termice, încălzire/
ventilare: evaluarea
potențialului de creştere a
eficienţei în cogenerare și
încălzirea centralizată
l Obligații, audituri și
monitorizare: opțiuni de
implementare și probleme
privind monitorizarea
l Planuri de acțiune naționale
pentru eficiență energetică mobilitatea electrică, iniţiative
locale
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CONFERINȚELE ANULUI 2018

CLUJ-NAPOCA
26 aprilie 2018

IAŞI
14 martie 2018

ORADEA
14 noiembrie 2018

CRAIOVA
17 octombrie 2018

TIMIŞOARA
22 mai 2018

CONSTANŢA
4 iulie 2018
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CAMPANIE DE COMUNICARE
Durata februarie - decembrie 2018
Canale de comunicare
Canale proprii
- pagină dedicată în www.energynomics.ro
- pagină dedicată pentru fiecare eveniment
în www.energynomics.ro
- articol post-eveniment în
www.energynomics.ro
- cel puțin 6 mențiuni în Newsletter-ul
energynomics.ro, pentru fiecare eveniment
(11.500 de destinatari)
- cel puțin 3 mesaje e-mail targetate pentru
fiecare eveniment (11.500 de destinatari)
- cel puțin 6 postări în pagina de Facebook a
energynomics.ro (peste 2370 de follower-i)
pentru fiecare eveniment
Canale externe
- Radio România Actualități (anunț pre- și
post- eveniment)
- 3 publicații online, cu bună acoperire

locală pentru fiecare eveniment (banner
online, pentru minim 2 săptămâni, cu link
active link către pagina de eveniment din
energynomics.ro)
-C
 el puțin 3 parteneri strategici, de tipul:
Camera de Comerț și Industrie locală,
CNIPMMR România, AIIR-FV, ROGBC,
#better, FREE, ARPEE
Raport
l la o lună după fiecare eveniment
- Rezumatul acțiunilor întreprinse pentru
promovarea campaniei
- Impactul estimat (cititori, audiență,
acoperire)
l în decembrie 2018
- Rezumatul acțiunilor întreprinse pentru
promovarea campaniei
- Impactul estimat (cititori, audiență,
acoperire)
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CAMPANIA 2017
CLUJ-NAPOCA

IAŞI

18 mai 2017

25 aprilie 2017

BRAȘOV
19 octombrie 2017

TIMIŞOARA

Evenimente
recomandate de

finanţat prin Programul
de cercetare al Uniunii
Europene ORIZONT
2020.

PESTE 250 DE
PARTICIPANȚI

22 iunie 2017

Parteneri
principali

Evenimente
organizate
în cadrul
proiectului

Parteneri
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Varinia Radu

DESPRE WING MEDIA

Founding Partner
mobile +4 0722 551 216
email varinia.radu@wing-media.com

Gabriel Avăcăriței
Chief Editor
mobile +4 0729 039 897
email gabriel.avacaritei@wing-media.com

Gabi Petrea
EFAN
OR ȘT

D

TU
Strada

Wing Media Energy Consulting este
singura agenție media care oferă o
gamă completă de servicii și consultanță
specializată companiilor ce activează
în domeniul energiei naturale, atât în
România cât și internațional.
Implicați pentru o lungă perioadă de timp
și în diverse moduri în sectorul energetic
din România, fondatorii WMEC răspund
nevoilor jucătorilor publici și privați, dar
și a ONG-urilor care activează în sectorul
energetic, prin produse media și servicii
business de elită personalizate, cu un
spor de valoare unic.

Business Development Executive
mobile +4 0748 593 900
email gabi.petrea@wing-media.com

Ioana Stâlpeanu
Business Development
mobile +4 0726 559 568
email ioana.stalpeanu@wing-media.com

Florin Pătrașcu
Art Director
mobile +4 0726 328 323
email florin.patrascu@wing-media.com

Claudia Iancovici

Office +4 021 230 20 22
Address 13 Tudor Stefan St, 4th floor,
1st District, Bucharest, 011655
Email
office@wing-media.com

www.energynomics.ro
www.wing-media.com

Project Manager
mobile +4 0725 919 005
email claudia.iancovici@wing-media.com

Gabriela Curelea
Legal Adviser
mobile +4 0727 548 197
email gabriela.curelea@wing-media.com

