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

Din postura de gazdă, și începând cu ora 
09.00, energynomics.ro pune la dispoziţie 
moderatorul și cafeaua, propune tema și 
lansează invitaţiile către speakeri. Prezen-
tările nu depășesc 45 de minute și se do-
resc a fi puncte de pornire pentru dinami-
ce schimburi de idei și perspective.

Clubul se închide la ora 12.

Sustenabilitate în 
sectorul de petrol şi gaze
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Piața internaţională a hidrocarburilor traversează o perioadă cu totul neobişnuită: exces 
de ofertă, cerere slăbită şi preţuri în continuă scădere de peste 18 luni. În România, 
presiunea fiscală să menţine ridicată, iar investiţiile în noi proiecte de explorare sunt 
amânate sau reduse drastic.

Multe dintre firmele mici se luptă să supravieţuiască, în vreme ce companiile mari sunt 
obligate să-şi eficientizeze activitatea şi să reducă cheltuielile. Viitorul s-a mutat mai 
aproape, iar pe lângă temele legate de protecţia mediului, trăim cu noi îngrijorări privind 
sustenabilitatea sectorului 

• Care sunt soluţiile identificat de către companii ca răspuns la declinul puternic al 
preţurilor de petrol?

• În ce fel se modifică planurile de acţiune şi ce tipuri de noi competenţe se dovedesc 
utile în noul context?

• Care sunt modificările / actualizările legislative şi de reglementare necesare pentru a 
permite imaginarea unui viitor pentru sectorul de petrol şi gaze din România?

Aflaţi la Energy Breakfast Club!
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Speakeri

Sustenabilitate în sectorul de petrol şi gaze Organizaţii  invitate

Reprezentant 
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secretar general 

al ROPEPCA

Dan Dănulescu
director general 

adjunct
PETROTEL-LUKOIL
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director comercial
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beneficii parteneri

BUSINESS PACKAGE
PRICE 

(EURO, VAT NOT 
INCLUDED)

Full signalistics: COMPANY logo on invitations, 
printed & electronic materials etc

1,000

2 free invitations

up to 2 COMPANY roll-ups

Brochure distribution, flyers, accessories, vouchers

COMPANY VIDEO displayed during the event on TV 
screens

5 guest by request - people from outside the 
COMPANY

Attendees list, after event (name, function, 
company/organisation)

pre-event article in energynomics.ro promoting the 
COMPANY

post-event article featured in energynomics.ro 
Newsletter promoting the COMPANY

post-event article in energynomics.ro Homepage

post-event article featured in energynomics.ro 
Newsletter

post-event article  in energynomics.ro Magazine
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ediții anterioare

24 IUNIE 2015:
LIBERALIZAREA ÎN ENERGIE – 
OPORTUNITĂŢI ŞI PROTECŢIE 
ÎN FAŢA RISCURILOR 

23 SEPTEMBRIE 2015:
SIGILIUL CALITĂŢII – 
GARANŢIE A CALITĂŢII 
CARBURANŢILOR AUTO 

21 OCTOMBRIE 2015:
OAMENII INDUSTRIEI 
ENERGETICE 

18 NOIEMBRIE 2015:
PIAȚA DE ELECTRICITATE: 
REPERELE PREZENTULUI, 
SEMNELE VIITORULUI

PARTENERI PARTENERI PARTENERI PARTENERI

PARTICIPANŢI PARTICIPANŢI PARTICIPANŢI PARTICIPANŢI
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teme viitoare
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l  Industria de regenerabile – susţinere pentru 
promisiunea verde (6 aprilie)

l  Autovehiculele electrice pun în mişcare oraşul 
inteligent (11 mai)

l  Eficienţa energetică – valorificarea resurselor 
disponibile (7 septembrie)

l  Surse de finanţare pentru proiectele energetice 
(5 octombrie)

l  Automatizări şi IT pentru industria energetică (2 

noiembrie)

l  Propune o temă!



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

Iulian Harpa
Managing Director

mobil +4 0735 735 753
telefon +4 021 230 20 22
email iulian.harpa@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
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