Raport monitorizare presa 2 noiembrie 2017
CCIA ARAD
Livearad.ro, arq.ro: 20 de ani de parteneriat între Arad şi Hainan (China)
CCI ARGEȘ
Curier.ro: Alte știri pe scurt
Antenasatelor.ro: "Topul Firmelor din Argeș" premiază joi excelența în afaceri
CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD
Ziare.com, mesagerul.ro: Expozitia cu vanzare "Toamna Aurie", pana duminica.
Inaugurarea, cu politica si ciupeli
CCI BRAȘOV
Bzb.ro: Deocamdată, doar avertisment de la ISU Braşov: Firmele fără
autorizaţie la incendiu riscă amenzi usturătoare
CCIB
Efinance.ro: SIVECO România - locul 1 în Topul Firmelor High Tech din
București şi în 2017
CCI BULGARIA-ROMÂNIA
Globalmanager.ro, Conferința SMART Marketing: zece povești despre viitorul în
marketing și comunicare sau cum să construiești o strategie de brand
puternică
CCI FRANCO-ROMÂNĂ
Rfi.ro: Conferinţa femeilor francofone în România
CCI IAȘI
Business24.ro, ziare.com: Conferinta Iasi Antreprenor 2017, editia a II-a, are loc
pe 21 noiembrie
CCI ROMÂNO-AMERICANĂ
Zfcorporate.ro, orange.ro: Atac concertat al marilor companii si investitori din
Romania la guvernul PSD: Opriti-va cu solutiile minune si cu terapia de soc,
pentru ca distrugeti echilibrul si cresterea economica
Ziaruldeiasi.ro: Marile organizaţii de business resping mica revoluţie fiscală

Revista22online.ro: AMCHAM, despre reformele fiscale: creeaza instabilitate și
confuzie în mediul de afaceri
Digi24.ro, ordineazilei.ro, AmCham România: măsurile fiscale anunțate de
Guvern îngreunează derularea afacerilor
Adevarul.ro, hotnews.ro: AmCham critică dur politica fiscală a Guvernului:
Este îngrijorător impactul bugetar negativ generat

CCI ROMÂNO-GERMANĂ
Orange.ro, zf.ro: Cele mai mari companii din economie cer guvernului sa
opreasca experimentele fiscale
Bursa.ro: "Modificările Codului Fiscal generează o lipsă de predictibilitate şi
debalansează mediul de afaceri"
CCI ROMÂNO-OLANDEZĂ
Curierul-iasi.ro: Primarul Mihai Chirica s-a întâlnit cu șefii companiei de IT
Centric
CCI SUCEAVA
Crainou.ro: Gala Excelenţei în Afaceri 2017
CCIAT
Adevarul.ro: Sistemul prin care românii sunt plătiţi dacă merg cu bicicleta.
Cum funcţionează Pedal, aplicaţia creată de trei tineri din Timişoara
CCI VÂLCEA
Ziaruldevalcea.ro, stirimuntenia24.ro: Topul judeţean al firmelor 2017 va avea
loc în premieră la Centrul de Expoziţii Seaca din Călimăneşti

