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Bucureștiul va găzdui cel de-al treilea eveniment
internațional al proiectului european CISMOB-eveniment
organizat in parteneriat cu Smart Cities of Romania

Secretarul de Stat Ionel Minea din Ministerul Transporturilor va vorbi în cadrul celui de-al treilea
eveniment internațional din București al proiectului european CISMOB. 
Bucureștiul va găzdui cel de-al treilea eveniment internațional al proiectului european CISMOB
“Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility”. Evenimentul se va
desfășura în perioada 8 - 10 octombrie, la Hotelul JW Marriott și este organizat de către ITS
Romania și Autoritatea Metropolitană de Transport București. 
Evenimentul din acest an va avea loc la București, cu prezența câtorva actori cheie în domeniile
legate de... citeste mai mult
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ENGIE anunță participarea la "Smart Cities of Romania", București, 10-11octombrie, Hotel JW Marriott
ENGIE Romania, unul dintre liderii sectorului energetic, este o companie ce sustine politica europeana
de decarbonizare a economiei. In acest context, ENGIE prospecteaza noi modalitati de dezvoltare care
sa raspunda in acelasi timp preocuparilor...

Agora, 29 Septembrie 2017
 

Ultimele zile de înscrieri cu prețuri reduse la GPeC SUMMIT – Evenimentul Anului în E-Commerce!
Doar până vineri, 11 Mai 2018, mai este valabilă Oferta Early-Bird care aduce prețuri semni�cativ reduse
la biletele de acces pentru GPeC SUMMIT – cel mai important eveniment de E-Commerce și Marketing
Online din România și Europa Centrală și de Est....

Agora, Luni, 14:0
 

Bucureștiul devine locul de joacă al tehnologiei în luna mai
Bucureștiul ajunge pe harta marilor orașe ale lumii care au propriul eveniment de tehnologie, prin
Bucharest Technology Week. După Londra, New York și Berlin, capitala României va găzdui între 23 și 29
mai peste 40 de evenimente pe teme de inovație,...

Agora, 31 Martie 2016
 

Bucureștiul devine locul de joacă al tehnologiei în luna mai
Bucureștiul ajunge pe harta marilor orașe ale lumii care au propriul eveniment de tehnologie, prin
Bucharest Technology Week. După Londra, New York și Berlin, capitala României va găzdui între 23 și 29
mai peste 40 de evenimente pe teme de inovație,...

Agora, 1 Aprilie 2016
 

Orange deschide cel de-al doilea smart shop din România la București
Orange deschide astăzi cel de-al doilea smart shop din România la București, pe Șoseaua București-
Ploiești numărul 42 D, în Băneasa Shopping City. În magazinul redeschis sub noul format, Orange invită
clienții să se bucure de o experiență digitală...

Agora, 14 Septembrie 2015
 

Bucureștiul, gazda unuia dintre cele mai mari evenimente mondiale de sport electronic
În această toamnă, România va � în centrul atenției a milioane de fani ai sportului electronic din întreaga lume. În perioada 20
– 21 octombrie, Capitala va găzdui a patra și ultima etapă din calendarul de anul acesta al DreamHack Eizo Open, un...

Computer World, 25 Septembrie 2012
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