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Tehnologii si solutii inovative in domeniul Smart City
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Smart Cities of Romania

Realizările din realitatea mixtă
şi inteligenţa artificială ne 
înconjoară şi au impact asupra
peisajului socio-economic.

Cea de-a 5 a editie a expo-
conferinţei propune o dezbatere
deschisă între administratorii
oraşelor, furnizorii de soluţii, 
cetăţeni şi alte părţi interesate
despre modul în care 
digitalizarea şi inteligenţa
artificială asigură
implementarea strategiilor
privind oraşele inteligente,  
eficient şi sustenabil.



500 inregistrari 
online

453 persoane
in sala

+100 reprezentanti 
din Administratia Publica

21% participanti din 
Energie, Transporturi 
si Securitate

35.000 vizualizari pe Social Media
30 de articole si update-uri
+500 like and share
+ 50 de aparitii in presa

32.5% rata deschidere newsletter

AUDIENȚA 

51 Vorbitori 
Primari, VicePrimari 

CityManageri si din companii 
private
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MULTUMIM PARTENERILOR! 

DE-A LUNGUL EDITIILOR…
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Noul format al evenimentului propune o combinaţie prezentare-expunere în cadrul 
căreia aducem in discuţie proiecte şi exemplificam prin elemente tehnologice.

Nu ratati o editie a ultimelor INOVATII cu ajutorul Inteligentei Artificiale si impactul acestor 
tehnologii asupra domeniilor precum: Securitate (sisteme video şi de analiză a imaginii), 
Sisteme de transport inteligent, Energie, Administratie inteligentă şi participativă, Educaţie, 
Auto. 

Agenda celei de-a 5 a editii abordează teme precum:

Interactiunea dintre administratiile locale, mediul de 
afaceri si cetateni. Clasificarea oraselor din Romania 
dupa indicatori Smart City

Inteligenţa Artificială în aplicaţiile Smart City. Aportul 
sistemelor de supraveghere video la viaţa oraşelor 
inteligente 

Senzori și aplicații IoT in Smart City și impactul lor 
asupra vieții orașului. Car & Bike Sharing

Tehnologia 5G - fundament pentru creşterea globală 
a competitivităţii şi conectivităţii. Impactul asupra 
dezvoltării oraşelor inteligente

Aplicații Smart City pentru cetățeni - Start Up-uri care adreseaza tematica Smart City 

Orasul inteligent si Managementul Transportului. 
Trecerea la vehicule curate. Viziune si abordare. 
Combustibili alternativi si energie verde. Autobuze 
electrice.

Eficiența energetică: smart building & facilities 
management, gestionarea si analiza volumului de 
date



EXPOZITIA 
“Smart Cities of 

Romania”



PREMIILE “Smart Cities of Romania Champions”

Smart Cities of Romania recunoaşte şi premiază implicarea activa in promovarea conceptului
‘smart city’, acordand premii celor mai importante companii si institutii din Romania.

Smart Cities of Romania recunoaşte şi premiază implicarea activa in promovarea conceptului ‘smart 
city’, acordand premii celor mai importante companii si institutii din Romania.
Premiile intitulate “Smart Cities of Romania Champions” vor fi acordate in cadrul Galei Dinner oferita 
atat de Sponsorul Principal , cat si de ceilalti 2 Sponsori ai Zilei, in cea de-a doua zi de eveniment.



 Atragerea a peste 400 de 
participanti; 

 Consolidarea imaginii de 
eveniment pe piata locala;

 Promovarea companiilor
participante;

 Cresterea numarului de 
oportunitati de 
networking;

 Cresterea audientei online 
pe canalele social media;

 Expedierea de comunicate de 
Presa (CAPITAL, WALLSTREET, 
AGERPRESS, MARKET Watch);

 Publicare flux de stiri /articole–
SCoR News, pe site-ul
evenimentului;

 Expediere de newslettere cu 
articole informative si analize ;

 Gestionarea paginilor dedicate pe
LinkedIn si FaceBook;

 Organizarea unei Press Corner in 
cadrul conferintei ;

 Proprii:
http://smartcitiesofromaia.ro

 Newslettere dedicate (+10 000 
destinatari: top & middle 
management, experti, specialisti, 
etc);

 Pagina LinkedIn, Pagina Facebook;
 Parteneriate Media (prin contracte

de parteneriat media deja semnate, 
implica schimb de bannere, 
machete, preluarea comunicatelor
de presa, aparitii editoriale, 
participarea la Press Corner);

 E-administratie
 Agerpress
 Wallstreet
 Piata Financiara
 Market Watch
 AutoPro
 Electricianul
 Stiinta si Tehnologie
 Mesagerul Energetic
 Alarma

PLAN DE COMUNICARE - include toate tipurile de relatii cu presa, inclusiv comunicate de presa si intalniri cu presa si
bloggeri, in cadrul Press Corner

http://smartcitiesofromaia.ro/


Profilul vizitatorului

• ADMINISTRATIE PUBLICA CENTRALA SI LOCALA • IT & TELECOMUNICATII

• ENERGIE SI UTILITATI

• TRANSPORT SI LOGISTICA
• DEZVOLTATORI IMOBILIARI

• CERCETARE. DEZVOLTARE. INVATAMANT UNIVERSITAR

• PLANIFICARE URBANA.ARHITECTURA SI CONSTRUCTII

• CONSULTANTA.FINANTARI. INVESTITII.



VA MULTUMIM! 

Sales Office: ITS EVENTS Management
Tel: 021 410 79 62 
E-mail: events@itsevents.ro
Adresa: Calea 13 Septembrie, nr 90, JW Marriott, Grand Offices, et.4, cam. 418, Sector 5, Bucuresti
Web: www.itsevents.ro, www.smartcitiesofromania.ro
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