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Evenimentul IoT Day România este organizat de către ITS Events Management, companie care 
gestionează atât Ziua Comunicaţiilor cât şi Smart Cities of Romania. 



IoT Day România este o continuare firească a 
evenimentului Ziua Comunicaţiilor, pe care il organizam 
anual alături de industria de telecomunicatii. În 2019, vă 

propunem o conferinţă de o zi, care să aducă în prim 
plan cele mai recente preocupări din domeniul Internet 
and Things şi al tehnologiilor aferente. Conferinţa aduce 
o abordare structurata a pieţei, atât ca cerere şi oferta, 
cât mai ales ca lecţii învăţate şi bune practici. Ne dorim 

ca în următorii ani, IoT Day România să devină 
principalul loc de întâlnire al jucătorilor din domeniu, 

furnizori, beneficiari, consultanţi şi reglementatori, 
printr-o abordare profesională orientată pe schimb de 

informaţii şi relaţionare. 



În primul rând, pentru 
ca potenţialii 
beneficiari să 

dobândească o mai 
bună înţelegere a 

problematicii IoT prin 
studii de caz şi scenarii 
practice de utilizare a 

tehnologiei. Companiile 
locale care analizează 

oportunitatea adopţiei 
au nevoie de dovezi 

concrete ale câştigurilor 
pe care le pot obţine în 

urma implementării 
soluţiilor IoT, să 

cunoască din timp 
provocările cu care se 
vor confrunta, precum 
şi soluţiile de rezolvare 

adecvate. 

De ce este 
nevoie de un 

astfel de 
eveniment? 



Processes and Business Case. Prezentări de soluţii, studii 
de caz şi scenarii de utilizare aplicate pe diverse industrii;  

Technology and Communications. Tehnologii pentru 
captarea, transmiterea şi procesarea datelor. Tipuri de reţele, 

standarde, interoperabilite. 

Information and Security. IoT Data and Analytics, modele de 
date, provocări la nivel de Securitate, soluţii de control al riscurilor. 

Devices and Endpoints. Dezvoltări la nivelul captarii a datelor, 

senzori, controller industriali, unitati telematice, wearables etc. 
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    Tematica abordată 
 
• Proiecte pilot în Romania şi regiune 
• Factori care accelerează-frânează adopţia IoT 
• Avantaje competitive generate de IoT; Rentabilizarea investiţiilor 
• Securitate şi interoperabilitate la nivel de senzori 
• NB IOT 
• LoRaWAN, tehnologia wireless cu cele mai mici riscuri versus beneficia investiţie 
• Provocări legate de integrarea şi calitatea datelor în proiecte IoT 
• Inventar, profilare şi monitorizarea elemente de reţea într-un proiect ioT 
• Adaptive Security Architecture 
• Endpoint management 



Expoziţie 

Practica a demonstrat că 
diseminarea acestui tip de 
informaţii în cadrul unei zone 
expo  creşte nivelul de 
interacţiune între participant 
şi potenţialul de 
replicabilitate al proiectelor 
IoT implementate deja. 
Prezenţa în spaţiul 
expoziţional adiacent vă 
oferă oportunitatea de a 
demonstra concret 
avantajele tehnologiei IoT 
prin demo-uri live şi 
prezentări la stand. 



IoT Day România este un eveniment recomandat dacă activaţi ca business manager sau technology 
manager în domenii precum furnizarea de utilităţi, industrie extractivă, producţie, transport şi logistică, 
retail, construcţii, financiar-bancar, administraţie publică sau AgriBusiness. De asemenea, evenimentul se 
adresează companiilor IT cu soluţii şi produse din domeniul IoT, startup-urilor şi reprezentanţilor mediului 
universitar interesați de domeniul IoT. 



PROFIL 
VIZITATOR 



Atragerea a peste 250 de 
participanti.  
Consolidarea imaginii de 
eveniment relevant pe 
piata locala de IoT 
Promovarea companiilor 
participante 
Cresterea numarului de 
oportunitati de 
networking 
Cresterea audientei online 
pe canalele social media 

Expedierea a cel putin patru 
Comunicate de Presa (publicatii 
de business si tech) 
Publicarea saptamanala a unui 
flux de stiri – IoT Day News, pe 
site-ul evenimentului 
Expedierea saptamanala a unui 
newsletter cu articole informative 
si analize 
Gestionarea unor pagini dedicate 
pe LinkedIn si FaceBook 
Publicarea de 
info/advertoriale/interviuri in 
publicatii de business si tech 
Organizarea unei Press Corner in 
cadrul conferintei  

Proprii: 
http://ziuacomunicatiilor.ro/iot-day/ 
Newsletter IoT Day(+10 000 
destinatari) 
Pagina LinkedIn, Pagina Facebook 
Parteneriate Media (prin contracte de 
parteneriat media deja semnate, 
implica schimb de bannere, machete, 
preluarea comunicatelor de presa, 
aparitii editoriale, participarea la Press 
Corner) 
Agerpress 
HotNews 
Piata Financiara 
Digi24 
RadioBucuresti FM 
Agora-IT Trends 
Market Watch 
AutoPro 
Tehnica&Tehnologie 
Cargo&Bus Transport 
Mesagerul Energetic, Alarma 

PLAN DE COMUNICARE - include toate tipurile de relatii cu presa, inclusiv comunicate de presa si intalniri cu presa si bloggeri, in cadrul Press Corner 
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Sales Office: 
ITS EVENTS Management 
Telefon: 021 410 79 62 
E-mail events@itsevents.ro 
Calea 13 Septembrie, nr 90 
JW Marriott 
Grand Offices, et.7, cam. 708 
Sector 5, Bucuresti 
Web:   www.itsevents.ro 
             http://ziuacomunicatiilor.ro/iot-day/ 
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