
Săptămâna 1
24 mai 13:00 Mijloace eficiente de vânzare a imobilelor de lux
luni   Lunch cu specialişti din domeniul bancar, analişti economici, case avocatură       

                         (recuperări creanŃe), agenŃii imobiliare, presa din redacŃiile economice.

25 mai - 16:30  Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
luni StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case .

26 mai - 13:00 Leaders' Lunch 
mar Ńi               Prânz informal cu lideri din diferite domenii

Sponsor: Forum Invest

27 mai - 18:30 Lansare revista “C ălător” Eurolines
miercuri

28 mai - 13:00 Leaders' Lunch
joi Prânz informal cu lideri din diferite domenii

Sponsor: Forum Invest

28 mai - 16:30 Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
Joi StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case

29 mai - 10:00 Press Breakfast
vineri Mic dejun în prezenŃa jurnaliştilor din cele mai mari grupuri de presă



Săptămâna 2
1 iunie - 10:30 Sărbătoarea Lolipop
luni ProiecŃie film “Veronica”, expo jucării

1 iunie - 13:00 Echipamente sanitare de lux
luni Întâlnire cu furnizori şi producători

1 iunie - 16:30 Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
luni StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case

2 iunie - 10:00 Snagov, studiu de caz în viziunea unui arhitect inte rna Ńional
mar Ńi Invitat special: arhitect Andrej Milovanovic www.pillar.si, Slovenia.

Participă arhitecŃi români, presă, firme româneşti de producŃie de case din lemn

3 iunie - 10:00 Press Breakfast
miercuri Mic dejun în prezenŃa jurnaliştilor din cele mai mari grupuri de presă

3 iunie - 16:30 Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
miercuri StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case

3 iunie - 18:30 Club Fonduri Europene
miercuri  Instrumentele structurale europene pentru urbanism şi mediu

4 iunie - 19:00 Dialogurile Macondo
joi Strategii de recuperare a Bucureştiului - viziunea arhitecŃilor.

Comoderator – Petre Roman
                        Participă: presă şi specialişti din domeniu: arhitecŃi, ONG-uri, constructori, Comisii Urbanism, primari,                   

viceprimari

5 iunie - 13:00 Leaders' Lunch
vineri Prânz informal cu lideri din diferite domenii

Sponsor: Forum Invest



Săptămâna 3
8 iunie - 13:00 Portretul robot al imobilelor de lux
luni                   Lunch cu specialişti din domeniu: arhitecŃi, designeri, proiectanŃi, presă

8 iunie - 16:30 Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
luni                   StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case

9 iunie - 19:00 Dialogurile Macondo: Arhitectur ă, urbanism şi lege
mar Ńi                LegislaŃia urbanistică între conjunctura locală şi contextul european.

InvitaŃi: arhitecŃi, autorităŃi locale, presă;
Invitat special: Gheorghe P ătrascu , Arhitect Şef al Capitalei

10 iunie - 13:00 Finan Ńarea proiectelor imobiliare de lux
miercuri Lunch cu specialişti din domeniul bancar, analişti economici, case avocatură (recuperări creanŃe), 

agenŃii imobiliare, presa din redacŃiile economice

10 iunie - 18:30  Club Forum Invest
miercuri             Clubul Ambasadorilor

11 iunie - 13:00  “Casa verde”
joi                       Tehnologii de economisire a energiei aplicate în construcŃii rezidenŃiale

11 iunie - 18:30  VERNISAJUL OFICIAL AL EXPOZI łIEI
joi                       “Reviziteaza Bucurestiul Extrudari Arhitecturale si Colaterale”

12 iunie - 13:00 Leaders' Lunch
vineri                 Prânz informal cu lideri din diferite domenii

Sponsor: Forum Invest

12 iunie - 19:00 Dialogurile Macondo: Proiecte de revitalizare urban ă
vineri Transcendental Urban Bucharest. Politicile spaŃiilor publice



Săptămâna 4
15 iunie - 10:00  Press Breakfast
luni                    Mic dejun în prezenŃa jurnaliştilor din cele mai mari grupuri de presă

15 iunie - 16:30  Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
luni                     StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case

16 iunie - 19:00  Aniversare Zet Communications & Media
mar Ńi

17 iunie - 13:00  Dezbatere – “Oportunit ăŃi imobiliare pe timpul crizei.”
miercuri             Studii de caz. Lunch cu investitori pe timp de criză, presă

Moderator : jurnalist Banii Noştri

17 iunie - 19:00  Club Forum Invest
miercuri             Fonduri Europene. Rolul consultanŃilor în accesarea fondurilor europene

18 iunie - 18:30  Lansare portal financiar
joi

19 iunie - 13:00  Leaders' Lunch
vineri                  Prânz informal cu lideri din diferite domenii

Sponsor: Forum Invest

19 iunie - 19:00 Dialogurile Macondo: Establishment şi artă contemporan ă

vineri                 Participă arhitecŃi, artişti plastici, reprezentanŃi ai Ministerului Culturii, Afacerilor Externe şi Institutul
                          Cultural Român, presă

Invitat special: Horia Roman Patapievici , directorul Institutului Cultural Român



Săptămâna 5
22 iunie - 10:00  Press Breakfast
luni                    Mic dejun în prezenŃa jurnaliştilor din cele mai mari grupuri de presă

22 iunie - 16:30 Şcoala de Var ă Macondo de arhitectur ă şi design interior
luni                    StudenŃi în ultimul an la arhitectură, proaspăt absolvenŃi, juniori în birourile de arhitectură şi designeri.

Sponsor: 1001 case

22 iunie - 19:00 Lansare Rabbit
luni                    Prima agenŃie de marketing viral din România

23 iunie - 19:00 Închiderea expozi Ńiei
mar Ńi                 VIP Dinner; 
                          Participă Ambasadori, oameni politici

VIP media;
Moderator Sergiu Oprescu , Preşedinte, Alpha Bank

24 iunie - 19:30 Club Forum Invest
miercuri

30 iunie - 19:00  Dialogurile Macondo
mar Ńi                  Expozi Ńia de design de la Milano - parcurs interpretat .

Participă arhitecŃi, designeri, studenŃi la arhitectură, importatori de mobilier şi accesorii, presă.
Invitat special: arh. Anda Ştefan


