
Energy Breakfast Club este o întâlnire de 2-3 
ore în care specialiștii din energie se pun la cu-
rent cu cele mai noi informaţii și cele mai influ-
ente opinii pe una dintre temele fierbinţi ale 
momentului.

Din postura de gazdă, și începând cu ora 
09.00, energynomics.ro pune la dispoziţie 
moderatorul și cafeaua, propune tema și lan-
sează invitaţiile către speakeri. Prezentările nu 
depășesc 45 de minute și se doresc a fi puncte 
de pornire pentru dinamice schimburi de idei 
și perspective.

Clubul se închide la ora 12.

Liberalizarea în energie – 
oportunităţi şi protecţie 
în faţa riscurilor
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24 IUNIE 2015

PARTENERI

Godot Cafe



Piaţa de furnizare a energiei traversează o perioadă de maximă efervescenţă, 
odată cu liberalizarea preţurilor și deschiderea treptată a accesului către un 
număr mare de clienţi potenţiali pentru jucători noi, care ameninţă poziţiile 
liderilor tradiţionali. Firmele au început să comunice mai insistent avantajele 
schimbării furnizorului, într-un efort care îmbină educaţia cu ofertele specifice. 
Sunt doar primele semne ale unei adevărate revoluţii în piaţa de furnizare, care 
va schimba cu totul, în anii viitori, întreaga piaţă de electricitate.

• Care sunt perspectivele ca preţurile la energie să scadă în urma liberalizării 
pieţei? • Ce tipuri de noi servicii se impun ca necesare în noul context? • 
Care sunt modificările / actualizările legislative şi de reglementare necesare 
pentru un parcurs fără accidente în liberalizarea cât mai largă a preţurilor în 
energie? • Care sunt riscurile care apar în condiţiile unui inevitabil decalaj de 
informare între actorii din piaţă?

Aflaţi la Energy Breakfast Club!
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SPEAKERI

Mirela Dima
Director Executiv CEZ 
Vânzare

Liberalizarea în energie – oportunităţi şi protecţie în faţa riscurilor
PARTICIPARE
Accesul la Energy Breakfast Club 
este deschis tuturor profesioniștilor 
din industria energetică românească, 
precum și din sectoarele conexe, pe baza 
invitaţiei (lansate de energynomics.ro 
sau solicitate de cei interesaţi).

COMPANII INVITATE

Urmează

Fabrizio Carboni
SEE Energy Practice 
Leader SAS Inc

Marian Cernat 
ANRE



Ediții anterioare

23 IULIE 2014: 
FINANŢARE PENTRU 
DEZVOLTARE ÎN ENERGIE

Parteneri

Participanţi

11 IUNIE 2014: 
ENERGIE LA MAREA 
NEAGRĂ

CMS_LawTax_Pantone_from101.eps

24 SEPTEMBRIE 2014:  
SOLUŢII ENERGETICE 
PENTRU INDUSTRIE, 
CONSTRUCŢII ȘI COMERŢ

Parteneri

Participanţi

5 NOIEMBRIE 2014: 
DE LA MEGAWATTORĂ LA 
NEGAWATTORĂ

CMS_LawTax_Pantone_from101.eps



Ediții anterioare

18 MARTIE 2015: 
RIDGID ROADSHOW 
2015 - ECHIPAMENTE 
ELECTRICE

Parteneri Parteneri ParteneriParteneri

Participanţi

Participanţi Participanţi

Participanţi

11 FEBRUARIE 2015: 
EFICIENŢĂ ÎN FURNIZAREA 
ȘI CONSUMUL DE ENERGIE

29 APRILIE 2015: 
CONTORIZARE INTELIGENTĂ, 
REŢELE INTELIGENTE, 
OAMENI INTELIGENŢI

20 MAI 2015: 
EFICIENŢA ENERGETICĂ: 
CO-GENERARE ȘI SERVICII 
ENERGETICE

CMS_LawTax_Pantone_from101.eps
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Beneficii parteneri

PACHET BUSINESS
PREŢ 

(ÎN EURO, TVA 
NU ESTE INCLUS)

signalistică: invitaţii, materiale printate (program tip 
meniu), roll-up dedicat, prezenţă pe roll-up eveniment

1.000

distribuire broșuri

5 guests by request

lista invitaţilor, după eveniment

articol post-eveniment în Homepage energynomics.ro

articol post-eveniment în Newsletter energynomics.ro

PACHET PREMIUM
PREŢ 

(ÎN EURO, TVA 
NU ESTE INCLUS)

1 speaker (20 min)

1.900

1 machetă publicitară 1/1 în 
energynomics.ro Magazine

signalistică: invitaţii, materiale printate (program tip 
meniu), roll-up dedicat, prezenţă pe roll-up eveniment

distribuire broșuri

10 guests by request

lista invitaţilor, după eveniment

articol post-eveniment în Homepage energynomics.ro

articol post-eveniment în Newsletter energynomics.ro

BONUS
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Teme viitoare

l  Calitate şi siguranţă în energie 
(23 septembrie)

l  Oamenii industriei energetice (21 octombrie)

l  Energy Re-Start - finanțare, reglementare, 
tehnologie

l  Un nou început pentru industria nucleară

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

l  Servicii esențiale în lanțul valorii energetice

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


