5 - 7 Septembrie 2019
Zizin, com. Tărlungeni, jud. Braşov

Program: 9:00 - 17:00

Târg forestier în aer liber. Demonstrații practice.

Invitație de vizitare
ACCES GRATUIT
Din programul
FOREST ROMANIA 2019

te invită la
standul E
41

• LOGGING ARENA – prezentări de tehnologii de recoltare,
manipulare și transport al lemnului
• DEMONSTRAȚII CU INSTALAȚII DE CABLURI
• DLG SPECIAL– DEMONSTRAȚII PRACTICE
- Perfect Plant - Metode de împădurire. Strategii privind împădurirea
- Safe Harvesting - Securitate și protecţia muncii
- Road Building
- Wood measurement
• DEMONSTRAȚII PRACTICE LA STANDURILE FIRMELOR PARTICIPANTE
• PAVILION OFICIAL GERMANIA: Tehnologii performante.
• Prezentări și demonstraţii.
• ZIUA FORESTIERULUI 2019: Vineri, 6 septembrie.
• Organizator: Asociaţia Forestierilor din România – ASFOR
• FORUM, CONFERINȚE, ÎNTÂLNIRI CU SPECIALIȘTII DIN SECTOR
- Drumuri forestiere – Construcţie. Mentenanţă. Cadru legislativ
- Tendinţe pe piaţa forţei de muncă
- Lemnul – de la recoltă la produs ﬁnit
• COMPETIȚIA STIHL® TIMBERSPORTS®
• EVALUARE TROFEE DE VÂNĂTOARE

Stand E46

Stand E2

Stand E7

Stand E44

Stand E17

Stand E2

Stand E16

Stand i2

Organizator

forestromania.com
forestromaniafair
+4 021 317 12 25

Completează integral datele tale aici și vino cu această invitaţie la
Forest Romania 2019, unde vei avea dreptul să intri gratuit. Invitaţie valabilă
pentru o singură persoană, o singură intrare la expoziţie.

Nume și Prenume______________________________________

(First Name/ Last Name)

Nr. de telefon__________________________________________
(Phone no.)

E-Mail_______________________________________________
Județ/Sector__________________________________________

(County)

Oraș/Comună_________________________________________
(City)

Strada_______________________________________________
(Street)

Nr._________ Bloc_________ Sc.__________ Ap.____________
Domeniul de activitate:
(Field of activity)
c Producători și importatori / distribuitori de mașini și utilaje forestiere
c (Producers and importers/dealers of forestry machines and equipment)
c Contractori, transportatori, cumpărători și vânzători de masă lemnoasă
c (Contractors, transporters, buyers and sellers of wood)
c Proprietari de păduri (Forest owners)
c Administratori de păduri (Forest managers)
c Inginer silvic (Forestry engineers)
c Alte categorii de profesioniști în domeniul forestier (Other forestry professionals)
c Producători de lemn de foc și cherestea (Timber and sawmill producers)
c Reprezentanți ai municipalităților și alți oﬁciali (Public authorities and other ofﬁcials)
c Servicii de management forestier (Forestry management services)
c Asociații profesionale (Professional associations)
c Instituții de învățământ (Education organizations)
c Instituții ﬁnanciare (Financial institutions)
c Altele (vă rugăm precizați) (Others, please specify)

De unde ați aﬂat despre Forest Romania?
(How did you ﬁnd out about Forest Romania?)
c Internet c Reţele de socializare (Social Media) c E-mail
c Reviste de specialitate (Magazines) c TV c Organizator (Organizer)
c Partenerii evenimentului (Exhibitions’ Partners)
c Altele (vă rugăm precizați) (Others, please specify)
Prin completarea și transmiterea acestui formular, vă exprimaţi consimţământul ca datele completate
să ﬁe colectate și procesate în baza de date a DLG InterMarketing, DLG International, DLG Service
GmbH, DLG Verlag GmbH și DLG e.V., care le pot folosi în scopuri de promovare, marketing și studii de
piaţă. Conform GDPR și legii nr. 677/2001, beneﬁciaţi de dreptul de acces asupra datelor, dreptul de a
nu ﬁ supus unei decizii individuale, dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Mai multe detalii despre
politica de prelucrare a datelor www.forestromania.com. În cazul în care vă opuneţi prelucrării datelor
personale, vă rugăm să transmiteţi o cerere la r.mares@dlg.org.

c DA, sunt de acord
Cu sprijinul:

c NU sunt de acord

În cooperare cu:

Partener tehnic:
ASOCIAȚIA
ADMINISTRATORILOR
DE PĂDURI

Parteneri media:

