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Calendar 2021
RBL Summit
În fiecare an în primăvară are loc Summitul
RBL. Evenimentul central al comunității RBL
combină cunoașterea, interactivitatea,
inspirația, socializarea, munca și distracția
pentru a genera proiecte concrete prin care
facem România o țară mai bună pentru
business și astfel o țară mai bună pentru
români. Fiecare Summit are o temă dedicată și
aduce la un loc peste 350 de antreprenori de
top și lideri în business, alături de speakeri
români și internaționali.

Conferințe
Regionale
Odată cu lansarea primei filiale RBL a început
și organizarea conferințelor regionale, încât
acum au loc 3 conferințe pe an. Fiecare
conferință este organizată de filiala RBL
împreună cu echipa executivă, ținând cont de
nevoile și specificul antreprenorilor din acea
regiune.

Evenimente în
parteneriat
Avem în jurul nostru o serie de organizații
partenere alături de care putem construi
experiențe valoroase pentru membri. Putem
crea oricând împreună evenimente cu
speakeri internaționali sau care să adreseze
teme diverse.

Deal Talk

Live Talk

Puterea comunității RBL constă și în a ne ajuta
unii pe ceilalți să găsim soluții la provocările pe
care le avem. Deal Talk-ul este evenimentul în
care oricare membru poate ridica o problemă
pe care o are, iar ceilalți participanți vor
contribui cu idei la rezolvarea sa. Evenimentele
de tip Deal Talk pot fi moderate de Marius
Ștefan sau Dragoș Petrescu din partea
boardului RBL.

Avem mulți oameni în jurul nostru care ne pot
fi surse de inspirație. Așa că uneori îi invităm
într-un live talk cu un moderator pentru a afla
mai multe despre experiența lor și despre
lecțiile pe care și le-au luat de-a lungul
timpului.

Studiu de caz
Ori de câte ori un membru al comunității
dezvoltă o bună practică în domeniu, ne dorim
ca aceasta să fie cunoscută și de ajutor tuturor
membrilor comunității. Astfel că în cadrul
acestui de tip de eveniment oferim
posibilitatea de a prezenta studii de caz de
succes.

Webinar
În funcție de subiectele de interes pentru
membrii comunității noastre, organizăm
webinare cu specialiști în diferite domenii
pentru a pune la dispoziție informații și
cunoștințe relevante și utile.

Întâlniri cu
europarlamentari
Prin întâlnirile cu europarlamentari oferim
acces la informații și posibilitatea de
contribuție pe partea de proiecte și politici
publice la nivel european.

Evenimente dedicate
proiectelor
Ne dorim ca membrii RBL să fie aproape de
proiectele noastre, să le susțină, să contribuie.
În același timp, credem că beneficiarii
proiectelor noastre pot aduce valoare
membrilor. Prin evenimentele dedicate
proiectelor aducem împreună oamenii de
business cu profesorii și tinerii implicați în
proiecte.

Întâlnire de induction
De 2 ori pe an invităm noii membri la o
întâlnire cu responsabilii de membership din
board, dar și cu project managerii și liderii de
proiecte. Astfel ne asigurăm că orice persoană
care a devenit de curând membru are acces
la informații despre ce este RBL, care sunt
proiectele și cum se poate implica.

Întâlniri cu presa
Printre beneficiile pe care le oferim membrilor
se află și partea de promovare, iar întâlnirile
informale cu presa sunt un astfel de context în
care pot discuta direct despre ceea ce fac cu
oamenii care îi pot ajuta să se promoveze.

Evenimente informale
Când vine vorba de comunitate, un aspect
definitoriu al ei este crearea de conexiuni
între membrii. Prin evenimentele informale
pe care le organizăm oferim contextul pentru
a vorbi despre afacerilor lor, despre ce nevoi
de business pot îndeplini, îi cunosc pe ceilalți
colegi și leagă prietenii și parteneriate.
Evenimentele sunt atât din zona de distracție
și aventură ca ascensiuni montane, tururi cu
bicicletele sau offroad, dar și din zona de
networking și celebrare precum Summer
Garden Party sau Winter Celebration.

