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Hybrid Event

Telecomunicaţiile, vector de transformare
digitală

ORGANIZATOR

PARTENER STRATEGIC

Ziua Comunicațiilor aniversează 25 de ani
Fiţi alături de noi la Ziua Comunicaţiilor 2021
“de 25 de ani comunicaţiile transcend economia!”
Pe 15 Aprilie vă invităm la ediţia 2021 a conferinţei Ziua
Comunicaţiilor, un eveniment cu 25 de ani de existenţă. De la
acordarea celor doua licenţe GSM în 1996 până la mult aşteptata
licitaţie 5G, tehnologia şi oamenii s-au schimbat, însă nevoia de dialog
şi colaborare a rămas aceeaşi. Iată ce ne aduce împreună în fiecare an:
operatori, autorităţi, producători de echipamente si solutii, beneficiari
etc.
2021 va naviga fără îndoială în siajul pandemiei, care ne-a arătat însă
că telecomunicaţiile sunt un pilon esenţial al societăţii contemporane,
dar şi că dificultăţile stimulează inovaţia.
Care este rolul telecomunicaţiilor în depăşirea pandemiei (a situaţiilor
de criză în general)? Va fi organizată licitaţia 5G?

Ce condiţii se prefigurează? Ce servicii noi se conturează în piaţă? Cum echilibram transformarea digitală cu
tsunami-ul cyber-infracţional? Cât investesc operatorii în propriile centre de date etc. Iată doar câteva din
ȋntrebările cheie si totodată subiecte de discuţie care vor fi abordate în cadrul Agendei Zcom 2021:
* Autorităţi (invitaţi de la ANCOM, Autoritatea pentru digitalizarea Romaniei, Ministere implicate în
gestionarea infrastructurii de comunicaţii şi inovaţiei tehnologice)
* Operatori (vorbitori de top din partea companiilor reprezentative)
* Producători (principalii furnizori de echipamente pentru industria telecom)
* Ecosistem (reprezentanţi ai companiilor/organizaţiilor care oferă servicii pentru şi peste infrastructura
digitala de comunicaţii, de la securitate la cloud gaming)

Ediţia 2021 păstrează formatul hibrid, lansat anul trecut: prezentările şi panelurile se vor derula tip studio, la
un hotel de 5* din Bucureşti, iar audienţa se va conecta online prin intermediul platformei de găzduire online
a evenimentului.
Agenda evenimentului surprinde atât actualitatea şi lecţiile învăţate ȋn pandemie, dar mai ales perspectivele
şi măsurile de abordat pentru a construi pentru noi toţi un viitor tehnologic mai bun.

Fiţi alături de noi la 25 de ani
de Ziua Comunicaţiilor, cel mai
longeviv eveniment dedicat
industriei
telecom
din
România. Când? Pe 15 Aprilie
2021.
Între timp, urmăriţi-ne pe
social
media:
LinkedIn,
Facebook!

Virtual Event,
Bucureşti, 15 Aprilie, 2021
Make

your own coffee!

Agenda Preliminară
Telecomunicaƫiile, vector de transformare digitală
www.ziuacomunicatiilor.ro

“de 25 de ani comunicaţiile transcend economia!”

O videoconferinƫă de success ȋncepe
ȋntotdeauna cu o cafea bună!

11:45 - 12:45 – PANEL operatori

09:15-09.30

Telecomunicaƫiile – vector de transformare
digitală

Deschiderea conferinƫei Ziua
Comunicatiilor – editie aniversara 25 ani!

12:45 - 13:15
Keynote speaker

09:30 - 11:00 – PANEL Autorităƫi
Telecomunicatiile - motor al dezvoltarii
economiei nationale

13:15 – 13:30
Networking Break. ChaT

11:00 - 11:30

13:30 - 15:00 – PANEL

Keynote speaker

(R)evoluƫia digitală – provocări şi oportunităƫi.
Parteneriate strategice şi tehnologii emergente
pentru industria telecom

11:30 – 11:45
Networking Break. ChaT

15:00 - 15:15
Concluzii finale
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Plan de comunicare
OBIECTIVE

ACȚIUNI

 Atragerea a peste 1000 de
participanți

 Expedierea a cel puțin patru
Comunicate de Presă
(publicații de business și tech)

 Creșterea calității audienței
(decidenți prezenți la eveniment)

 Consolidarea imaginii de
eveniment relevant pe piața locală
de telecom
 Promovarea companiilor
participante

 Creșterea numărului de
oportunități de networking
 Creșterea audienței online pe
canalele social media
 Promovarea sesiunilor tehnice

 Publicarea săptămânală a unui
flux de știri - Telecom News
 Expedierea săptămânală a
unui newsletter cu articole
informative și analize

CANALE
 www.ziuacomunicatiilor.ro
 Newsletter Ziua Comunicațiilor
(+10 000 destinatari)
 Social Media
(LinkedIn*Facebook)

 Gestionarea unor pagini
dedicate pe LinkedIn și
FaceBook

 Parteneriate Media (schimb de
imagine, postare bannere,
machete, preluarea
comunicatelor de presa, apariții
editorial)

 Publicarea de
info/advertoriale/interviuri în
publicații de business și tech

 Agerpress * Wallstreet * Market
Watch * Mesagerul Energetic *
Alarma

DE CE SĂ PARTICIPI LA ZIUA COMUNICAȚIILOR 2021?
Vei fi la curent cu
cele mai actuale
provocări, tehnologii
şi soluƫii pentru o
economie digitală

Iei pulsul
industriei
telecom & IT

Accesezi un
nivel de
expertiză
superior și
experiențe
reale

Iƫi consolidezi
poziția, iƫi
rafinezi
mesajul

Stabileşti noi
contacte,
descoperi noi
oportunități, cu
ajutorul platformei
online de
networking

Vă mulţumim şi vă
aşteptăm!

Echipa

