
ARTS lA mAjoRAT 
- pRivind SpRe viiToR!

Stimați membri,

Evoluția pandemiei COVID 19 și noile restricții impuse 
de autorități au condus Consiliul Director al ARTS la 
decizia de a renunța anul acesta la ideea organizării 
unui eveniment „life” prin care să marcăm 18 ani de la 
înființarea asociației.

În aceste condiții, singura posibilitate pe care o 
avem pentru a marca totuși acest „majorat” rămâne 
organizarea unui eveniment online în care să ne 
revedem, să ne reauzim și totodată să urmărim ce 
noutăți s-au pregătit să ne prezinte câțiva dintre 
jucătorii din piața tehnologiilor de securitate, sponsorii 
ediției. Mai mult, sperăm să avem la majoratul nostru, 
câteva cuvinte din partea mai vechilor și noilor parteneri 
ai asociației și, de ce nu, din partea membrilor care 
doresc să transmită ceva comunității noastre.

Așadar, vă invităm la evenimentul online cu titlul: 
„ARTS la majorat - privind spre viitor”, structurat în 
două secțiuni. În sesiunea de deschidere vă invităm să 
rememorăm împreună principalele evenimente din cei 
18 ani și să ascultăm luările dumneavoastră de cuvânt, 
precum și ale invitaților noștri. După o scurtă pauză, vom 
putea urmări prezentările sponsorilor evenimentului 
precum și sesiunea de întrebări și răspunsuri.

Vă invităm să vă înscrieți atât în sesiunea dedicată 
luărilor de cuvânt cât și în cea de dicată sponsorilor și  
noutăților tehnologice.

Liviu MATEESCU, Președinte ARTS

informații tehnice ale evenimentului
• Perioada: 24 noiembrie 2021
• Locația : webex / zoom

Contact:
HORAȚIU MARINESCU - 0740 100 056 horatiu.marinescu@arts.org.ro
VIORICA ȘORICUȚ - 0740 100 043 office@arts.org.ro
ADINA CIOCLEI - 0726 671 612 adina.cioclei@arts.org.ro

CONFERINȚA ANIVERSARĂ
24 NOIEMbRIE 2021

online event

ARTS la majorat 
- privind spre viitor!

Vă invităm la aniversarea celor 
18 ani de când suntem 

împreună sub umbrela ARTS

program:

09.00 - 10.30 Deschiderea evenimentului
  Invitați:
  Liviu MATEESCU, Președinte ARTS
  Membri ai ARTS
  Parteneri ai ARTS

11.00 - 12.30 Momentele sponsorilor


