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5G pentru România competitivă 



Eveniment de traditie din piata telecom, cu participarea MCSI si ANCOM ajuns la cea de-a 23-a editie, 
reunește reprezentanți de vârf ai instituțiilor publice din sectorul de telecomunicații, operatori telecom și 
furnizori de soluții de comunicații, precum și companii de top din IT&C, fiind cadrul în care decidenții discută 
despre piață, tendințe și probleme, căutând soluții pentru accelerarea dezvoltării. 
Concepte precum Tehnologia 5G, Internet of Things si IT ca serviciu schimba fundamental economia 
contemporana si industria tech. Comunicatiile raman insa constanta acestei evolutii si singura cale prin care 
tehnologia ajunge la consumatorii finali, atat in business cat si in viata privata. 



 
Ziua Comunicaţiilor a devenit un 

eveniment care integrează tendinţele din 
principalele sectoare tehnologice şi pune 
bazele unei colaborări mai strânse între ITC 
și economia reală. În premieră, Ziua 
Comunicațiilor a propus o structură bazată 
pe sesiuni multiple care acoperă 
principalele tendinţe curente: norme și 
reglementări, produse și servicii de 
comunicații, echipamente și platforme, 
soluții și servicii IT, securitate, ecommerce 
etc.  

Nevoia de educație și diseminare a 
informațiilor rămâne critică, misiune 
asumată de domnul Eugen Preotu, 
fondatorul și promotorul conferinței Ziua 
Comunicațiilor, încă din 1996 când a avut 
loc prima ediție. În decursul celor două 
decenii, Ziua Comunicațiilor a devenit un 
reper al industriei ITC și un brand în sine, 
recunoscut local și internațional. 
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                         5G pentru România competitivă 
 

România, pe harta europeana a 5G. Panel  
Participă : Ministru MCSI, Presedinte ANCOM 

Impactul 5 G asupra economiei romanesti. 5 G un nou model de afacere pentru operatori?. Panel 
 Participa: reprezentanti ai operatorilor Telecom 

Tehnologie pentru retele si servicii 5G – Prezentari tematice 
Participa: reprezentanti ai fabricantilorTelecom 

 
 

SIDE-EVENT     
 
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. 
 

ZCOM & IoT Day Expo 



Partea a doua a conferintei este un SIDE-EVENT al conferintei Ziua Comunicaţiilor, IoT Day România pe care il organizam anual 
alături de industria de telecomunicatii.  
 
În 2019, vă propunem o sesiune de 3 ore, care să aducă în prim plan cele mai recente preocupări din domeniul Internet of 
Things şi al tehnologiilor aferente. Agenda sustine o abordare structurata a pieţei, atât ca cerere şi oferta, cât mai ales că lecţii 
învăţate şi bune practici. Ne dorim ca în următorii ani, IoT Day România să devină un eveniment independent, principalul lor de 
întâlnire al jucătorilor din domeni: furnizori, beneficiari, consultanţi şi reglementatori, printr-o abordare profesională orientată 
pe schimb de informaţii şi relaţionare. 
  
Intalnire UNICA in cadrul caruia explorati potenţialul de afaceri generat de Internet of Things, focusată pe INOVATIE si 
TEHNOLOGIE în domenii precum: furnizarea de utilităţi, industrie extractivă, producţie, transport şi logistică, retail, construcţii, 
financiar-bancar, administraţie publică sau AgriBusiness.  
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+500 

persoane 

 in sala 

19 companii participante 

in conferinta si expozitie 

30 vorbitori români si 

straini 

 

70% participanti din  

Telecom si IT 

32.000 vizualizari pe Social Media 

 de articole si update-uri 

+500 like and share 

+ 50 de aparitii in presa 

36.5% rata deschidere newsletter 

16 premii oferite la tombola  

16 de asociații profesionale, 

antreprenoriale și patronale;  

17 parteneri media 

700 inregistrari  

online 

Audienta 2018 



AUDIENTA ZIUA COMUNICATIILOR 



AUDIENTA 





Atragerea a peste 800 de 
participanti (+15% 
inregistrari fata de 2018) 
Cresterea calitatii 
audientei (+10% decidenti 
prezenti la eveniment) 
Consolidarea imaginii de 
eveniment relevant pe 
piata locala de telecom 
Promovarea companiilor 
participante 
Cresterea numarului de 
oportunitati de 
networking 
Cresterea audientei online 
pe canalele social media 
Promovarea sesiunilor 
tehnice (workshopuri 
temative) 

Expedierea a cel putin patru 
Comunicate de Presa (publicatii 
de business si tech) 
Publicarea saptamanala a unui 
flux de stiri - Telecom News 
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  

www.ziuacomunicatiilor.ro 
Newsletter Ziua Comunicatiilor (+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 

http://www.ziuacomunicatiilor.ro/


MULTUMIM PARTENERILOR! 
De-a lungul anilor, alaturi de noi… 





MULTUMIM  

PARTENERILOR  MEDIA ! 



MULTUMIM  

ASOCIAŢIILOR PARTENERE! 



Luați pulsul concurenței  

Fiți la curent cu ceea ce 
contează în tehnologie  

De ce sa participi la Ziua Comunicatiilor? 

Accesați un nivel de 
expertiză superior și 
experiențe reale  

Stabiliți noi contacte, 
descoperiți noi oportunități  

Consolidați-vă poziția, rafinați-vă 
mesajul  



Degustare 
de vinuri 

Tombola 

Dezbatere 
plenara 

23 ani de excelenta in comunicatii 



Sales Office: 
ITS EVENTS Management 
Telefon: 021 410 79 62 
                0724028020 
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 
             www.ziuacomunicatiilor.ro 
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