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SUNT MEMBRU PENTRU CĂ...

MĂ CONECTEZ

Rezultatele anului 2020: 

> 250 de evenimente 

> 9 000 participanți 

Participare gratuită sau

tarife preferențiale. 

Evenimente de netwoking - vă 
puteți lărgi sfera de contacte și crea 
noi oportunități de afaceri;

Conferințe regionale – Evenimente 
desfășurate în diverse regiuni, 
propuse în format fizic, digital sau 
hybrid.

MĂ INFORMEZ

Participare gratuită sau tarife preferențiale. 

Articole premium pe teme de actuali-
tate – accesibile în Spațiul de 
membru; 

Matinal Digital cu experții CCIFER – 
peste 20 de întâlniri în anul 2020, cu 
autorități centrale sau locale;

Conferințe tematice – Dialog cu 
autoritățile publice locale, cu mediul 
academic și cu reprezentanți din sfera 
economică.

MĂ PREZINT

37 000 membri CCI FI 

550 membri CCIFER

Anuarul Membrilor CCIFER imprimat în 
3 000 de exemplare, peste 17 000 
vizualizări în format online, aflat la a 
XV-a ediție;

Sesiuni de Pitching – peste 50 de 
proiecte și start-upuri consiliate;

Publicarea a 3 articole sau 

comunicate de presa pe an, pe 

site-ul nostru;

Spațiul Membrilor- acces oferte, 
posibilitatea de a propune oferte, 
networking la un click distanță.

Peste 50 de societăți acompaniate pe an

Reducere 10% membri CCIFER pentru primul 

serviciu comercial accesat

Evenimente B2B – Business 
Maratoanele Regionale, Business 
Acelerator, Travailler Avec (online, 
offline, hibrid);

Servicii comerciale adaptate – 
Informare cu privire la potențialul 
pieței, dezvoltare, prospectare și 
extindere a business-ului; 

Consiliere pentru dezvoltarea 

strategică – strategic advisory 
boards pentru dezvoltarea afacerii.

VÂND & CUMPĂR
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SUNT MEMBRU PENTRU CĂ...

RECRUTEZ

Pachete personalizate în funcție de nevoile 

dumneavoastră;

Peste 5 000 de CV-uri înregistrate;

Rețea de 121 programe francofone, 

asociații de alumni și organizații 

studentești. 

Franco-Jobs.com – acces la o 
platformă conectată cu recruteri și 
specialiști cali�cați;

Un anunț gratuit pe Franco-Jobs, în 
calitate de membru CCIFER.

MĂ FORMEZ

Participare gratuită sau

cu tarife preferențiale.

Rezultatele anului 2020: 

> 25 formări și webinarii, 

> 300 participanți.

Centrul de Forrmare CCIFER: Partener 
de dialog privilegiat pentru 
dezvoltarea echipelor voastre: Formari 
Intra, Open, Digital Transformation 
Program.

CONTRIBUI

În anul 2020:

peste 800 de participanți, în cadrul a peste

60 de reuniuni cu reprezentanți ai 

autorităților publice, experți și membri 

CCIFER și CDR.

Grupurile de Lucru Sectoriale: 

12 Grupuri de Lucru – dialog și 
schimb de bune practici la nivelul 
comunității: Agricultură, Finanțări 
Europene, Resurse Umane, Sănătate, 
Construcții & Infrastructură, 
Responsabilitate Socială, Finanțe, 
IT&C, Antreprenoriat, Achiziții, 
Transformation & PMO, Public Affairs.
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Înființată în anul 1996, Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Franceză în 

România (CCIFER) își propune să devină o 

comunitate de referință, în vederea 

valorizării angajamentului membrilor săi și 

să aducă o valoare adăugată clienților săi.

O identitate francofonă 

afirmată
Mobilizarea pentru 

creșterea atractivității 
României

Promovarea 
dezvoltării durabile

Acompanierea întreprinderilor 

pentru o mai bună recrutare

și fidelizare a talentelor

CCIFER ÎȘI DEZVOLTĂ SERVICIILE ÎN SCOPUL DE:

a avea o comunitate angajată, pentru a stimula oprtunitățile de afaceri

a ajuta societățile să recruteze și să rețină talentele 

a contribui la competitivitatea mediului economic, prin intermediul dialogului 
public și susținerea dezvoltării durabile

a sprijini societățile, pe parcursul dezvoltării lor locale și internaționale

Pentru a deveni membru, contactați-ne la adresa ccifer@ccifer.ro
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