WORLD TRADE CENTER
BUCHAREST

Stimata Doamna, Stimate Domn,
Ref : Eveniment de Arhitectura de interior si Design, Constructii si Arhitectura la WTC Bucuresti
Valorificând tradiŃia marilor lucrări de urbanism din trecut, Bucureştiul trebuie reconstruit cu
metodă şi rigoare, pentru a redeveni un oras ordonat, armonios, primitor. Iar daca se construieste, asa
cum in prezent piata imobiliara cunoaste un boom de multe zeci de mii de miliarde euro, este evident ca se si
mobileaza, se decoreaza, se amenajeaza, consumatorul roman, devenit de acum consumator european,
dorind o locuinta cat mai moderna si functionala.

In acest scop, in zilele de 14-16 februarie 2008, Primăria Municipiului Bucureşti,
alături de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, si World Trade Center,
în baza parteneriatului lor strategic de tip public privat, isi propun, prin expo-conferinta
„Masters of Architecture & Design”, sa initieze o dezbatere pragmatica pe teme de
actualitate in urbanism, constructii, arhitectura precum si arhitectura de interior,
reunind mediul de afaceri, reprezentantii societatii civile si actorii principali din
domeniul de referinta. Vor participa, de asemenea distinsi arhitecti, designeri si profesori
de talie internationala de la Roma, Torino, Firenze si Ferrara, inclusiv reprezentanti ai “Fori
Imperiali” din Roma, membri ai Corpului Diplomatic, Presa si Televiziunea.
Lucrarile conferintei vor avea loc intre orele 14.00-18.00 la sala New York a
WTC Bucuresti.
Prin participarea Arhitectului Sef şi a altor experŃi ai Primăriei Municipiului Bucureşti vor fi
abordate noile proiecte pentru viitorul capitalei. In conditiile unui boom imobiliar fără precedent şi a unor
importante finanŃări comunitare, cei mai importanŃi actori din domeniu ( constructori, developeri,
firme de real estate) sunt invitati sa-si prezinte proiectele în faŃa reprezentanŃilor unor fonduri de creditare şi
investiŃii.

Pentru noua generaŃie de designeri, care vor trebui să sfătuiască un public din ce în ce
mai pretenŃios, trebuie spus ca in anul 2008, oraşul Torino este „Capitala Mondială a
Designului”, iar conferinŃa va prezenta conceptul de Design in timp real precum si târgurile
de unde se lansează tendinŃele în designul de interior: Abitare il Tempo, Maison et Objet,
MACEF, Ambiente, Heimtextil. Pe toata durata se va organiza si o expozitie de profil.
In ambele zile, respectiv 14 si 15 Februarie, sunt prevazute in incheierea
lucrarilor seri de gastronomie italiana, cu abundenta de prosciutto, parmeggiano si vin, in
sunet de tarantelle !!
Vă invităm să onoraŃi această complexă şi extrem de interesantă manifestare cu
prezenŃa dumneavoastră.
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