
Energy Breakfast Club se mută pentru o zi 
la sediul Rocast din Șoseauna Pantelimon, 
unde staţionează camionul RIDGID, pen-
tru o întâlnire de 2-3 ore în care specialiștii 
din energie vor descoperi cele mai noi in-
formaţii despre soluţiile de echipamente 
electrice disponibile în 2015.

Din postura de partener, începând cu ora 
09.00, energynomics.ro pune la dispozi-
ţie moderatorul și cafeaua, lansează invita-
ţiile către keynote speaker și participanţi.

Prezentările nu depășesc 25 de minute 
și se doresc a fi puncte de pornire pentru 
schimbul de idei și perspective.

Ridgid Roadshow 2015 
- echipamente electrice
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Urmează

Dincoace de finanţare, viziune și strategie, companiile din sectorul 
energetic desfășoară în fiecare zi operaţiuni în teren, pentru a 
asigura generarea, transportul, distribuţia, controlul și consumul 
energiei, în condiţii de siguranţă și eficienţă. Inginerii și tehnicienii 
au nevoie de cele mai bune echipamente și scule industriale 
pentru a garanta excelenţa operaţională și pentru a-și pune în 
valoare cunoștinţele și experienţa. Când tragi linia, viteza de lucru 
și calitatea execuţiei sunt elementele care fac diferenţa pe o piaţă 
competitivă, intens reglementată și guvernată de standarde foarte 
restrictive.

Care sunt companiile și brandurile care vin cu cel mai bun 
raport calitate / preţ?

Care sunt specificaţiile tehnice la care se uită directorul 
de achiziţii și cum răspund acestea nevoilor celor care le 
utilizează nemijlocit?

În ce fel se manifestă avansul tehnologic în domeniul sculelor 
și echipamentelor electrice?

Cum se transferă calitatea acestor scule și echipamente în 
performenţa lucrărilor executate(calitate, viteză, siguranţă)

Aflaţi la Energy Breakfast Club – RIDGID Roadshow!

SpEAkERIRidgid Roadshow 2015 - 
echipamente electrice

Camil Aliman
Manager regional pentru 
România și Ungaria 
Emerson Ridge Tools

Gheorghe Radu
Expert în piaţa de  
petrol și gaze
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Urmează

Camionul RIDGID se află într-un turneu de 8 luni prin Europa 
(in perioada 23 februarie- 6 octombrie 2015), în data de 18 
martie staţionând pentru o zi în Bucureşti. Ridgid Roadshow 
2015 oferă participanţilor ocazia perfectă de a participa la 

demonstraţii interactive de produse. Veţi putea adresa întrebări 
experţilor RIDGID despre orice produs dintre cele peste 200 
de tipuri de instrumente care deservesc companiile din utilităţi, 
HVAC, electricitate, petrol și gaze.

Ridgid Roadshow 2015 - echipamente electrice
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Companii invitate

La finalul prezentărilor, invitaţii vor avea oportunitatea să 
participe la demonstraţii de utilizare a echipamentelor la 
camionul RIDGID aflat în road show de 8 luni prin toată Europa.
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ediții anterioare

5 fEBRuARIE 2014: 
2014 – Anul pRIvAtIzăRIloR În EnERGIE

16 ApRIlIE 2014: 
SIGuRAnţă șI CAlItAtE În EnERGIE

Parteneri

participanţi
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ediții anterioare

11 IunIE 2014: 
EnERGIE lA MAREA nEAGRă

23 IulIE 2014: 
fInAnţARE pEntRu DEzvoltARE În EnERGIE

Parteneri

participanţi

CMS_LawTax_Pantone_from101.eps
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ediții anterioare

24 SEptEMBRIE 2014: SoluţII EnERGEtICE pEntRu 
InDuStRIE, ConStRuCţII șI CoMERţ

5 noIEMBRIE 2014: 
DE lA MEGAWAttoRă lA nEGAWAttoRă

Parteneri

participanţi

CMS_LawTax_Pantone_from101.eps
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teme viitoare

l  Un nou început pentru industria nucleară

l  The Quest For Energy - Noi reglementări și 
bune practici internaţionale pentru industria 
energetică

l  Liberalizarea energiei - oportunități și 
protecție în fața riscurilor

l  Servicii esențiale în lanțul valorii energetice

l  Contoare inteligente, rețele inteligente, 
oameni inteligenți

l  Propune tema!
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Strada TUdor ȘTEFaN

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.

telefon +4 021 230 20 22 
adresă Str. Tudor Ștefan nr. 13, etaj 4, 
 Sector 1, București, 011655 
email office@wing-media.com

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

ContACt

Sergiu Spătaru
Managing Partner

mobil +4 0744 888 882
telefon +4 021 230 20 22
email sergiu@wing-media.com

Simona-Roxana Ene
Business Development Manager

mobil +4 0752 226 223
telefon +4 021 230 20 22
email simona@wing-media.com

Gabi Petrea
Business Development Executive

mobil +4 0748 593 900
telefon +4 021 230 20 22
email gabi@wing-media.com

Despre noi


