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COMUNICAT DE PRESĂ

8 companii româneşti participa in perioada 13 - 19 mai 2013, la misiunea economica de
promovare a produselor şi serviciilor din sectorul tehnologiei informaţiilor organizata la
Porto Alegre şi Rio de Janeiro (Brazilia) Ministerul Economiei împreună cu Asociaţia
Patronală din Industria Electronică şi Software din România - ARIES.
Cele 8 companii - Arxia, Beia Consul International, Bit Software, Flashnet, Isoftware,
Hipcomm, Hypertalk şi QBIS Consult si-au promovat produsele si serviciile atat prin
participarea la acţiunile conexe, desfăşurate în marja BITS, cat si in cadrul intalnirilor si
discutiilor cu potentialii partenerii brazilieni prezenti la aceasta manifestare permanentă,
localizată în una dintre locaţiile de referinţă pentru acest domeniu de activitate din
Brazilia(Centro de Eventos Fiergs).
Totodata, reprezentantii firmelor româneşti participanti la misiunea economica, au avut
discuţii cu factori decizionali din domeniul IT şi sectoare conexe (autorităţi publice şi
private, asociaţii profesionale din domeniu, structuri patronale, firme locale şi
internaţionale care acţionează pe piaţa braziliană ş.a.).
Misiunea economica desfasurata la Porto Alegre şi Rio de Janeiro a permis firmelor
romanesti participante sa afle principalele evoluţii ale domeniului în Brazilia, sa
cunoasca mai bine piata braziliana, principiile şi regulile de import şi distribuţie, atât la
nivel central cât şi al statelor care fac parte din această republică federală, fapt ce le
ajuta în viitor să facă faţă concurenţei puternice, existente pe piaţa braziliană, dar si
consolidării şi consacrării brandurilor proprii.
De asemenea, in marja misiunii economice va avea loc, la Rio de Janeiro, un semniar
organizat de cea mai importantă asociaţie de IT din zona statului brazilian cu acelaşi
nume, ASSESPRO, la care vor participa oameni de afaceri brazilienii, interesaţi de
importul şi distribuţia produselor româneşti din industria tehnologiei informaţiei.

Elemente de background:
BITS este o manifestare organizată cu sprijinul direct al experţilor germani din cadrul Hanover
Messe, care a cunoscut o dezvoltare deosebită după ediţia CEBIT din anul 2012 când Brazilia a
avut calitatea de tară parteneră la evenimentul menţionat.
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La ediţia BITS 2013 participă 206 de societăţi (din care 147 din Brazilia şi 59 din alte state) din
20 de ţări, în principal din state situate în America Latină, dar şi din unele state europene
(Germania, Polonia, Republica Cehă, România ş.a.) care au strategii agresive având ca obiectiv
promovarea firmelor prorii pe acestă piaţă dinamică, aflată într-o dezvoltare accelerată.
Sectorul IT reprezintă una dintre priorităţile autorităţilor braziliene, care intenţionează ca prin
această strategie de dezvoltare să susţină creşterea economică a acestei ţări şi să transforme
Brazilia în unul dintre cei mai importanţi jucători, la nivel global, din acest sector.
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