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EVENIMENT

La iniþiativa “Murad Group Corporation”

Forum de afaceri româno-libanez,
la Hotel Phoenicia
N-a trecut nici o lunã de la vizita
oficialã a
preºedintelui
Libanului în þara noastrã, prilej
cu care , la Camera de Comerþ
din Bucureºti, a avut loc ºi o
primã întâlnire între oamenii de
afaceri autohtoni ºi cei care l-au
însoþit pe generalul Suleiman.
Dar, ca dovadã cã mediul privat
se miºcã mai rapid ºi mai eficient decât oficialitãþile, iatã cã
sãptãmâna viitoare descinde în
Capitala României un veritabil
desant de oameni de afaceri
libanezi, la iniþiativa ºi în organizarea
“Murad
Group
Corporation”. Pe scurt, fraþii
Ahmed, Mohammad ºi Hassan
Murad, ale cãror investiþii substanþiale
în
economia
româneascã sunt binecunoscute
ºi apreciate ca atare, graþie eficienþei lor, au decis sã invite la
Bucureºti un puternic grup de
businessmeni libanezi, ca ºi oficialitãþi de la Beirut ºi chiar jurnaliºti, pentru un Forum de
afaceri, care va avea loc sãptãmâna viitoare, la Hotel
Phoenicia
din
Capitalã.

Interesant este ºi faptul cã, pe
lângã oportunitãþile de investi?ii
oferite de România, vor putea
fi identificate ºi
potenþiale
oportunitãþi pentru oamenii de
afaceri români, în Africa, având
în vedere cã businessmenii
libanezi care
sosesc la

de
Camera de Comerþ ºi
Industrie a României:
“În data de 3 mai 2012 la Hotel
Phoenicia Grand Hotel din
Bucureºti, Blvd. Alexandru
ªerbãnescu, nr. 87, Sector 1,
între orele 09.15 - 16.00, se va
desfãºura un Forum de Afaceri

Bucureºti constituie o realã
forþã economicã pe continental
negru!
Aºadar, pentru sãptãmîna
viitoare, joi ºi vineri, un important eveniment economic la
Bucureºti, pentru organizarea
cãruia Grupul Murad meritã de
pe acum sincere felicitãri, iar
tututor participanþilor la forum,
cuvenitele urãri de succes! Iatã,
mai jos, ºi comunicatul difuzat

România - Liban pentru Africa,
cu participarea întregii delegaþii libaneze (31 de participanþi), din care fac parte, alãturi de Vicepreºedintele
Camerei de Comerþ din Beirut
ºi oficiali ai Ministerului
Afacerilor Externe din Liban, ai
Parlamentului libanez precum
ºi reprezentanþi ai presei din
Liban. Forumul de Afaceri
cuprinde în prima parte o

sesiune plenarã, constând în
cuvântãri privind aspectele economice din cele douã þãri ale
unor oficiali libanezi ºi români,
urmatã de un cocktail ºi întâlniri bilaterale între firmele participante, pe sectoare de interes
comun. Principalele domenii de
activitate ale firmelor participante sunt producþia, comerþul
(import/export): produse metalurgice, produse petroliere;
reciclare metale; electrocasnice, echipamente electrice ºi
generatoare; obiecte sanitare,
produse menajere de curãþenie,
articole sanitare ºi faianþã;
materiale de construcþii (aluminiu, produse din aluminiu ºi
din lemn, vopsele); electronice;
produse alimentare; hârtie,
ambalaje; materiale plastice;
apã mineralã; produse cosmetice; bijuterii. De asemenea,
componenta
economicã
cuprinde ºi sectorul imobiliar,
telecomunicaþiilor, financiar,
bancar, turism ºi servicii, consultanþã, intermediere, transport maritim comercial.”
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