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ROFMA – Asociaţia Română de Facility Management este organizaţia profesională reprezentativă
a acestui domeniu, fondată în anul 2009 cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova serviciile de
administrare, mentenanţă şi operare a clădirilor în interesul comunităţii profesionale implicate în
această sferă a serviciilor.
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Expoziţie de echipamente, produse,
tehnologii şi soluţii pentru
facility management şi servicii suport.
Conferinţă internaţională, cursuri şi
Experience Area
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Live better in
sustainable spaces!

Facility Management
în Romȃnia*
peste 7.000
de firme active în servicii FM

1,4 miliarde euro
cifră de afaceri în domeniu
peste 140.000
de angajaţi
Expoziţia
Un instrument complex şi eficient de marketing oferit producătorilor,
importatorilor şi distribuitorilor de echipamente, produse, tehnologii,
soluţii FM şi servicii suport.

*studiu 2016
Pentru obţinerea studiului contactaţi
organizatorii.

Despre ROFMEX
Cel mai important eveniment de promovare,
educaţie şi know-how dedicat industriei de
facility management din Romȃnia, ce
reuneşte, timp de 3 zile, reprezentanţii
domeniilor de facility management şi servicii
suport – companii, specialişti şi autorităţi.
Evenimentul integrează o expoziţie
specializată, o conferinţă internaţională,
cursuri şi seminare certificate ROFMA,
workshopuri, precum şi întruniri şi aplicaţii
practice grupate în Experience Area.

Produsele şi serviciile prezentate vor avea cea mai eficientă expunere
către o audienţă formată dintr-un public specializat, corporate facility
manageri şi alţi decidenţi care gestionează bugete de milioane de euro
anual!
Tematica expoziţiei include:
ascensoare, scări şi trotuare rulante
instalaţii: sanitare, termice, frigorifice, electrice şi de iluminat
profesional, de alimentare cu apă şi de canalizare, de
alimentare cu gaze naturale, de ventilare şi climatizare
produse şi echipamente pentru curăţenie profesională şi
industrială, colectarea şi reciclarea deşeurilor, controlul
integrat al dăunătorilor, amenajări interioare şi exterioare
proiecte şi soluţii integrate de sustenabilitate
servicii de facility management şi industriale
soluţii IT&C şi pentru mediul de lucru
echipamente de catering
produse de birotică şi papetărie

Tarife
de participare

Conferinţa
internaţională
Aduce în atenția celor care activează în FM și servicii suport o analiză
aprofundată a provocărilor, tendințelor, inovațiilor tehnologice și
oportunităților din domeniu, abordând teme concrete, de actualitate și
de impact, propuse de comunitate. Conferința atrage un număr mare
de specialiști și speakeri internaționali cu renume și experiență în
domeniu, oferindu-le o oportunitate suplimentară de networking și
promovare.

De ce să participaţi?

Educaţie
Reprezintă un obiectiv major al ROFMA, iar includerea cursurilor și
seminarelor în evenimentul ROFMEX subliniază acest lucru. Cursurile
certificate ROFMA vizează dezvoltarea competențelor profesionale
specifice și valorificarea oportunităților de carieră.
Seminarele aplicative sunt organizate pe teme de interes actual și sunt
susținute de o echipă puternică de profesioniști care dezbat, împreună
cu participanții, noutăți legislative, proceduri, studii de caz.

Workshopuri
Organizate sub egida ROFMA și susținute de cei mai buni profesioniști
în domeniu, workshopurile vă oferă posibilitatea de a vă familiariza cu
cele mai noi produse și servicii, tehnici de lucru avansate și metode de
eficientizare a activităților de facility management și servicii suport.

Experience Area

Tarif de înscriere:150 euro/participant
Tarif de construcţie stand standard:15 euro/mp.

Este, simultan, showroom și program de
demonstrații, unde participanții văd, ating și
examinează direct cele mai moderne
echipamente, produse și soluții utilizate în
activitățile de facility management.

Menţiuni:
1.Tarifele NU includ TVA.
2. Suprafaţa minimă închiriabilă: 6 mp.
3. Tarifele early bird se aplică pentru înscrierea şi EFECTUAREA plăţii pȃnă la 31 mai 2018.
Tarife de închiriere spaţiu neamenajat

Early bird – pȃnă la 31 mai 2018

După 31 mai 2018

Tip de suprafaţă

Tarif
(euro/mp)

Tarif participanţi
ROFMEX 2017 &
membri ROFMA
(euro/mp)

Tip de suprafaţă

Tarif
(euro/mp)

Tarif participanţi
ROFMEX 2017 &
membri ROFMA
(euro/mp)

1 latură liberă

85

75

1 latură liberă

105

2 laturi libere

90

80

2 laturi libere

110

90

3 laturi libere

95

85

3 laturi libere

115

95

4 laturi libere

100

90

4 laturi libere

120

100

85

„Ediția din 2017
m-a surprins într-un mod
foarte plăcut. Organizarea mi s-a
părut fantastică. Au fost prezenți foarte mulți
oameni – chiar cei care ar fi trebuit să fie aici.
Continuați munca de calitate!” – Peter
Ankerstjerne, CMO ISS World Services

CONSTRUIREA imaginii propriului
brand şi menţinerea loialităţii faţă de
clienţii existenţi
ÎNTȂLNIREA face to face cu factorii
de decizie importanţi
BENEFICIEREA de oportunităţi pentru
iniţierea de noi parteneriate
NETWORKING cu reprezentanţii
industriei de FM şi diseminarea
cunoştinţelor şi tendinţelor în FM
EXPUNEREA de noi tehnologii,
produse şi soluţii către un public
specializat
CREŞTEREA COMPETENŢELOR
în domeniul FM cu prilejul participării la
conferinţă, cursuri
şi seminare certificate
ROFMA

