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Primul eveniment organizat de către Centrul de Excelență în Comerț Exterior este o
celebrare a capitalului  și comerțului exterior românesc într-o Gală ce reunește prieteni
și parteneri, exponenți ai intenției noastre declarate de a promova produsele și
serviciile naționale pe plan internațional.  
Această Gală de Iarnă, ce se dorește a fi un eveniment anual, este dedicată
producătorilor și mediului de afaceri românesc.  Gala cuprinde atât recunoașterea
unor exportatori români de marcă, cât și acordarea distincțiilor de Ambasador Onorific
al Comerțului Exterior Românesc unor antreprenori cu care ne mândrim pe plan
internațional. 
Mai mult, Gala este prilejul înmânării a 7 premii acordate de către Centrul de Excelență
în Comerț Exterior,  BCR și Mastercard unor companii românești. Premiile constau în
carduri prepaid, încărcate cu 500 de Euro, sume destinate activităților de
internaționalizare. Centrul de Excelență în Comerț Exterior va oferi consultanță
companiilor premiate pentru maximizarea impactului activităților propuse. 
 
Evenimentul va avea loc Luni, 10 decembrie, de la ora 18, la Hotel Sheraton București,
Grand Ballroom Platinum. 
 
 
 
The first event organized by the Centre of Excellence in Foreign Trade is a celebration
of the Romanian capital and foreign trade in a Gala that brings together friends and
partners, exponents of our declared intention to promote national products and
services internationally. 
This Winter Gala, aiming to be an annual event, is dedicated to the Romanian
producers and business environment. The Gala includes both the recognition of
Romanian exporters, as well as the awarding of the Honorary Ambassador of
Romanian Foreign Trade to entrepreneurs  that make us proud worldwide. 
Moreover, Gala is the occasion of handing over 7 awards given by The Centre of
Excellence in Foreign Trade, BCR and Mastercard to Romanian companies. The prizes
consist of prepaid cards of 500 Euro,  for internationalization activities. The Centre will
advise the award-winning companies to maximize the impact of their proposed
activities. 
 
The event will take place on Monday, December 10 at 18:00 at the Sheraton Hotel in
Bucharest, Grand Ballroom Platinum. 

Contact: 
office@comertexterior.ase.ro  
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