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Taxă preferențială de înscriere la SHARE București 2017 pentru membri OAR 

Stimați membri ai Ordinului Arhitecților din România,  

  

Ne face plăcere să vă anunțăm că în baza colaborării de tradiție ABplus events și OAR, membrii 

OAR beneficiază de taxa de înregistrare preferențială la SHARE 2017. 

Suntem bucuroși să anunțăm că peste 250 de arhitecți cu drept de semnătură membri OAR au beneficiat de 

participare gratuită, prin înscrierea corectă până la 14 februarie 2017.  

După această dată, participarea ca membru OAR beneficiază de reducere a taxei (doar 33 euro în loc de 

88 euro - taxa initiala) dacă înscrierea Dumneavoastră se face online până la data de 10 martie 2017, 

ora 00.00 am. 

După această data înscrierea nu mai este posibilă. 

Pentru înscrierea ca membru OAR accesați linkul  http://bit.ly/2lB4y3a 

Pachetul de participare la SHARE Bucuresti 2017 cuprinde: 

 Acces complet la Sesiunile Plenare Oficiale SHARE 2017; 
 Acces la sesiunile si workshopurile specializate din cadrul SHARE; 
 Acces la sesiunea de networking; 
 Lunch in zilele 21 si 22 martie; 
 Acces la doua pauze de cafea, in fiecare zi de eveniment; 
 Certificat de participare; 
 Portofoliul evenimentului (care contine toate materialele conferintei si brosura evenimentului); 
 Ecusonul de participant. 

 
Click aici pentru a vizualiza lista speakerilor confirmati la SHARE Bucuresti 2017. 

Click aici pentru a vizualiza agenda draft a SHARE Bucuresti 2017 

Pentru înscrierea ca membru OAR accesați linkul  http://bit.ly/2lB4y3a 

Informații actualizate despre conferințe puteți consulta pe paginile consacrate ale 

evenimentelor: www.iegis.eu, www.ieglass.eu, www.ielaud.eu , pe portalul de știri www.share-

architects.com. 

  

Puteți fi informați zilnic de noutățile din programul evenimentelor pe pagina de 

facebook https://www.facebook.com/abplus/ 

Pentru detalii suplimentare vă așteptăm întrebările la adresa de e-mail share@abplusevents.com 

Cu prietenie, 

Ana Frunză - Coordonator comunicare auditoriu SHARE 

SHARE International Architecture and Engineering FORUM acts as an effective platform for networking, business, inspiration 

and exchange of ideas and transfer of know-how. Please consult our website www.share-architects.com to see the last updates 

of the events hosted by SHARE Forum:  
SHARE Sofia 2017 ǀ SHARE Budapest 2017 ǀ SHARE Bucharest 2017 ǀ Inspirational Conferences New Cities ǀ Romanian Building 

Awards competition. Proudly developed by SHARE. 
For more information about registration at SHARE Bucharest 2017 please email us 

at share@abplusevents.com or ana.frunza@abpluevents.com.  For commercial services please email us 

at share@abplusevents.com. 
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