


• Eveniment de tradiție din piața telecom, cu participarea MCID, ANCOM și ITU
ajuns la cea de-a 27-a ediție, 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 și IT ca serviciu schimbă
fundamental economia contemporană și industria tech. Comunicațiile rămân însă
constanta acestei evoluții și singura cale prin care tehnologia ajunge la
consumatorii finali, atât în business cât și în viața privată.



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. 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. Ziua Comunicațiilor a
devenit un reper al industriei ITC și un
brand în sine, recunoscut local și
internațional.



. 9:00 - 10:00 

Vă invităm să serviţi o cafea şi să faceţi networking

O
10:00 - 13:00 – PANEL

• Tehnologia 5G pentru o societate şi o economie modernă şi rolul PNRR

• Ce ar trebui făcut pentru a accelera implementarea tehnologiei 5G

• Aplicaţii şi proiecte pilot 5G

• Securitatea cibernetică a reţelelor în actualul context geopolitic

13:00 - 14:00 

Networking Break. ChaT

,

eveniment hibrid
Bucureşti, 9 MAI 2023
AULA UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA

“Communications transcend the Economy! ”
Eugen Preotu, 1996

Agenda Preliminară

Tehnologia 5G – Investiţie în viitorul României
www.ziuacomunicatiilor.ro



AUDIENȚĂ ZIUA COMUNICAȚIILOR





OBIECTIVE

• 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 evenimentului
prin parteneriate media si prin
colaborarea cu asociatii
profesionale din diferite
industrii

ACȚIUNI

• Expediere comunicate de 
presă (publicații de business 
și tech)

• Expediere newslettere cu 
articole informative și analize

• Gestionarea unor pagini
dedicate pe LinkedIn și
FaceBook Publicarea de 
info/advertoriale/interviuri în 
publicații de business și tech

CANALE

www.ziuacomunicatiilor.ro
Newsletter Ziua Comunicațiilor
(+10 000 destinatari)
• Pagina LinkedIn
• Pagina Facebook
• Parteneriate Media (prin

contracte de parteneriat media 
, implică schimb de bannere, 
machete, preluarea
comunicatelor de presa, 
apariții editoriale

PLAN DE COMUNICARE



MULȚUMIM PARTENERILOR!
De-a lungul anilor, au fost alături de noi:



MULȚUMIM PARTENERILOR!
De-a lungul anilor, au fost alături de noi:



MULȚUMIM PARTENERILOR MEDIA!



MULȚUMIM ASOCIAȚIILOR PARTENERE!



DE CE SĂ PARTICIPI LA ZIUA COMUNICAȚIILOR?

Fiți la curent 
cu ceea ce 
contează în
tehnologie Luați pulsul 

concurenței 

Accesați un 
nivel de 
expertiză 
superior și 
experiențe 
reale 

Stabiliți noi 
contacte, 
descoperiți noi 
oportunități 

Consolidați-vă 
poziția, 
rafinați-vă 
mesajul 



Vă mulțumim!
Echipa

ITS EVENTS MANAGEMENT 

+40 722 398 894

events@itsevents.ro
www.ziuacomunicatiilor.ro


