


Un IMM trebuie să contacteze mai mulți furnizori de servicii pentru 
a obține o perspectivă corectă

Lipsa unei soluții integrate

5 provocări 
principale

La prospectarea pieței americane,
un antreprenor din România

sau Europa de Est se confruntă
cu mai multe provocări

1

2 Serviciile disponibile nu dispun de flexibilitate și
personalizare

Lipsa serviciilor personalizate

Mulți furnizori de servicii nu au experiență viabilă și rețele
relevante în mediul antreprenorial din SUA

Lipsa expertizei reale antreprenoriale 
și diplomatice3
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Costurile sunt foarte ridicate și multe taxe trebuie plătite în
avans, ceea ce face dificil pentru IMM-uri să contracteze
serviciul

Costuri ridicate

Există o foarte mică promovare a investițiilor și a oportunităților
comerciale ale Statelor Unite

Lipsa conștientizării

Să ajungi la nivel internațional este dificil, 
dar efortul merită!



Organizarea unui important Road Show pentru promovarea pilonului 
economic al parteneriatului strategic dintre România și SUA.

Un Road Show pentru succes

Smart 
Start USA

O soluție concepută pentru a 
satisface nevoile IMM-urilor

Smart Start USA este un proiect care 
se concentrează pe facilitarea

accesului IMM-urilor din România  
și Europa de Est pe

piața americană.
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Vom organiza peste 30 de evenimente mari în principalele
orașe din România.

30 de evenimente mari

Fiecare eveniment va atrage între 300 și 800 de 
antreprenori care vor afla despre oportunitățile pieței
americane.

300-800 antreprenori / eveniment
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5 Prin programul Smart Sart USA, peste 10.000 de antreprenori
/ an se vor familiariza cu oportunitățile pieței americane.

10.000 antreprenori / an

Ce este Smart Start USA

Evenimentele vor avea o largă acoperire mediatică și vor fi 
organizate în parteneriat cu stakeholders relevanți
(autoritățile locale, camerele de comerț, sindicatele, 
societatea civilă etc.). 

Un parteneriat extins



Smart Start USA
Viziunea noastră

Sprijin pentru IMM-uri şi antreprenori
ü Educația și dezvoltarea antreprenorială pentru mai mult de 10.000 de 

IMM-uri și antreprenori în fiecare an

ü Acces la o gamă largă de instrumente financiare dedicate și servicii
personalizate pentru programul Smart Start SUA

ü O oportunitate unică de a cunoaște toate instituțiile relevante în 
același loc și în același timp

ü Accesul la toate instrumentele oferite de platforma online integrată
Smart Start USA 

ü Smart Market approach

ü Povești de succes din comunitățile locale

ü Networking 



Evenimente tematice în 
SUA

Evenimente tematice în România 
şi Europa de Est

5-10 evenimente / an 30 evenimente / an

Smart Start USA
Viziunea noastră



Smart Start USA
Principalii parteneri

Beneficiari direcţi
ü IMM-uri şi antreprenori

Principalii parteneri
ü Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)
ü Ambasada SUA în România
ü Autorităţi locale şi centrale
ü Instituţii financiare

Stakeholderi relevanţi
ü ONG-uri
ü Comunitatea academică

ü Comunitatea de afaceri
ü Societatea civilă



Smart Start USA
Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)

Principalele beneficii pentru CCIR
ü Promovarea portofoliului de produse și servicii al CCIR către mai mult de 

10.000 de antreprenori / an
ü Crearea unei rețele de IMM-uri competitive cu potențial de 

internaționalizare
ü Accesul la liderii comunității locale și factorii de decizie cheie din 

administrația centrală și locală
ü Creșterea gradului de conștientizare a rolului și contribuției CCIR la 

dezvoltarea parteneriatului economic româno-american

Contribuţia CCIR la proiect
ü Furnizarea de lectori şi materiale pentru evenimente
ü Dezvoltarea serviciilor personalizate pentru IMM-urile și antreprenorii

interesați de accesarea pieței americane, care vor fi integrate în program
ü Suport logistic



Smart Start USA
Ambasada SUA în România

Principalele beneficii pentru Ambasada SUA în
România

ü Promovarea proiectelor americane în România și regiune
ü Promovarea valorilor, culturii americane și a relevanței perspectivei

economice a parteneriatului strategic
ü Creșterea gradului de conștientizare a rolului și contribuției Ambasadei 

la dezvoltarea parteneriatului economic România-SUA
ü Accesul la antreprenori și lideri din comunitățile locale, precum și la 

factorii de decizie cheie din administrația centrală și locală
ü O șansă de a participa și de a forma o inițiativă care va întări

parteneriatul SUA - România

Contribuția Ambasadei SUA la proiect
ü Furnizarea de lectori pentru evenimente
ü Promovarea programelor relevante pentru Smart Start SUA 
ü Sprijin în identificarea unor povești de succes relevante



Smart Start USA
Autorităţi centrale şi locale

Principalele beneficii pentru autoritățile centrale și locale
din România

ü Promovarea proiectelor și inițiativelor guvernamentale către potențiali
parteneri și beneficiar

ü Colectarea feedback-urilor valoroase și consolidarea capacității lor de 
a lua decizii în cunoștință de cauză și de a obține rezultate mai bune

ü Accesul la antreprenori și lideri din comunitățile locale, precum și la 
factorii de decizie cheie din administrația centrală și locală

ü O șansă de a participa și de a forma o inițiativă care va întări
parteneriatul SUA - România

Contribuţia lor la proiect
ü Furnizarea de lectori pentru evenimente
ü Sprijin în identificarea unor povești de succes relevante
ü Promovarea programelor dedicate IMM-urilor din România și

antreprenorilor interesați de accesarea pieței americane
ü Suport logistic din partea agențiilor regionale



Smart Start USA
Instituţii financiare

Principalele beneficii pentru Instituţiile financiare
ü Promovarea portofoliului de produse și servicii pentru IMM-urile și

antreprenorii cu potențial de acces pe piața americană
ü Accesul la peste 10.000 de antreprenori și lideri din comunitățile locale, 

precum și factori de decizie cheie din administrația centrală și locală
ü Colectarea feedback-urilor valoroase de la piață și consolidarea 

capacității acestora de a evalua mai bine proiectele
ü Creșterea gradului de conștientizare a rolului și contribuției acestora la 

dezvoltarea parteneriatului economic România - SUA
ü Oportunităţi media şi dezvoltarea reţelei

Contribuţia lor la proiect
ü Furnizarea de lectori pentru evenimente
ü Dezvoltarea serviciilor personalizate pentru IMM-urile și antreprenorii

interesați de accesarea pieței americane
ü Sprijin financiar



Smart Start USA

Rețetă pentru succes
Echipa noastră a demonstrat că este capabilă să gestioneze proiecte mari, 
complexe și inovatoare, având experiența și expertiza necesare pentru 
implementarea cu succes a proiectului "Smart Start USA".

Câteva exemple:
§ Legea Prevenirii
§ Legea Parteneriatului Public Privat
§ Sprijin în organizarea „Trade Winds”

(cea mai importantă misiune comercială
condusă de Guvernul SUA)

§ Lider al delegației române la Select
USA 2017(Sprijin în extinderea grupului
Alexandrion din SUA - a început în New
York cu o investiție de 100 de milioane de
dolari)

§ Start-Up Nation Romania (10.000 Start-Up uri
finanțate în 2017, crearea a 20.000 lde noi locuri
de muncă, devenind cel mai mare program de
start-up-uri din UE)

§ Extinderea London Stoke Exchange Group, cea
mai mare afacere facuta de România în
contextul BREXIT

§ Invest Romania (”Punct unic de contact” pentru
investitorii străini)

§ Programul de internaționalizare (romovarea
bunurilor și serviciilor IMM-urilor pe piețele externe)

§ Ghidul de Diplomație Comercială-Economică



Smart Start USA
Industrii acoperite

IT Auto Piaţa Imobiliară

C&D
Industrii
acoperite

Infrastructură / 
constructii

Farmaceutică şi
medicală

Investiții și
finanţare

Mobila si artizanat Turism Agricultură



Smart Start USA
Media & Marketing 

Site web Social media Mass Media 

Evenimente în 
parteneriat Media &         

Marketing 

TV

Evenimente 
sponsorizate Presă scrisă

Evenimente tematice
în România şi Europa de Est

30 evenimente / an

Evenimente tematice
în  SUA

5-10 evenimente / an



Contact

Harry-Ilan Laufer
Inițiator&Coordonator Proiect

Fost Ministru pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat

2627 NE 203 Street Aventura, 
Florida US 33180 unit 218

+1(786)569-2876
+40(727)888-866

ilan@smartstartusa.net

Smart Start USA


