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Scade valoarea brandului
România
Cristian Soare
Chiar dacă raportul Brand
Finance Nation Brands 2017
prezintă brandul România ca fiind
în scădere, ţara noastră a
înregistrat în august 2017 o
creştere cu 3,8% a numărului de
cazări în unităţile turistice.
Comparativ cu luna august 2016,
în luna august 2017 la punctele de
frontieră s-au înregistrat creşteri
atât la sosirile vizitatorilor străini
cu 19,6%, cât şi la plecările în
străinătate ale vizitatorilor români
cu 34,4%.
Sosirile
înregistrate
în
structurile de primire turistică în
luna august 2017 au însumat
1693,9 mii, în creştere cu 7,8% faţă
de cele din luna august 2016.
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Importurile continuă să conducă în clasamentul statisticii.
În perioada 1.I-31.VIII 2017, exporturile FOB au însumat 41023,1 milioane de euro, iar importurile CIF
au însumat 48905,7 milioane de
euro. Deficitul balanţei comerciale
(FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII
2017 a fost de 7882,6 milioane
euro, mai mare cu 1733,9 milioane
de euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2016. Pag. 2

99 de solicitări pentru aprobarea auxiliarelor didactice. Dintre acestea, 88 de solicitări vizează
aprobarea/avizarea a 1.464 de
titluri pentru auxiliare didactice
(227 pentru nivelul preşcolar, 790
pentru primar, 316 pentru gimnazial, 130 pentru liceal şi 1 pentru
postliceal). Pag. 4

8 din 10 clienţi citesc review-urile înainte de a merge
într-un centru SPA. The Public
Advisors, compania de consultanţă în comunicare şi relaţii publice, în colaborare cu institutul
de cercetare iSense Solutions au
elaborat un studiu de piaţă cu privire la percepţia românilor asupra
modului în care aceştia sunt influenţaţi de review-uri în alegerea
unui centru wellness & SPA. Pag. 2

Alte aspecte pe care Brand
Finance le aduce în discuţie
prin raportul Brand Finance
Nation Brands 2017:

AUTO
Business Lease: O cincime
dintre maşini ajung la service în afara reviziilor standard. Particularităţi româneşti
în frecvenţa reparaţiilor: intervenţiile asupra suspensiilor şi direcţiei. Durata optimă
de utilizare a autoturismelor
în regim de leasing operaţional: maximum 160.000 km
(pentru maşini cu alimentare
pe benzină) şi respectiv
180.000 km (pentru maşini cu
motorină). Pag. 5

• Forţa brandului România a
scăzut cu 5%, de la A+ la A
• Dominaţia SUA,
cel mai valoros brand 7 >>
de naţiune, pusă sub
semnul întrebării de efectele
preşedinţiei Trump
• China este brandul cu cea
mai mare creştere în valoare
absolută (3.100 miliarde $)
• Brandurile de naţiune din
Asia cresc, pe când Europa
stagnează
• Naţiunile din sudul Europei
cresc în valoare, refăcute după
criza Eurozone
• Viitorul Brand Britain
depinde de cum va negocia
guvernul termenii acordului
Brexit
• “Urzeala Tronurilor” aduce o
creştere-record de 83% pentru
brandul Islanda
• Singapore reţine titlul de cel
mai puternic brand, pe măsură ce
continuă să investească în
cetăţenii săi.
În recunoaşterea influenţei
crescânde a imaginii naţionale
asupra succesului brandurilor de
corporaţie sau de produs, Brand
Finance a evaluat cele mai
valoroase 100 de branduri de
naţiune în 2017.

EVENIMENT
Micul, mare în “E”-uri. InfoCons - Asociaţie pentru Protecţia
Consumatorilor a realizat un studiu pe produse din carne procesată tip „mici” ce se regăsesc pe
piaţa din România. În cadrul studiului au fost analizate 14 produse, ce au următorii producători
sau distribuitori: Auchan Romania S.A., CRISTIM 2 PRODCOM
SRL, Integra SRL, MEGA IMAGE
S.R.L., S.C. DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L., S.C. Smithfield Prod
S.R.L., SALBAC S.A., SC ALDIS
SRL, SC CARREFOUR Romania
SA, S.C. Diana SRL, Selgros cash
& carry. Pag. 3
Continuă programul "Căpşuniada" în Spania. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dolj, prin serviciul de
ocupare EURES România, oferă
800 locuri de muncă sezoniere
(400 de femei şi 200 de cupluri)
în agricultură la cules de căpşuni, campania 2018 - firma Surexport Compania Agraria SL, în
Spania. Pag. 3

Parteneriatul dintre GEFCO
România şi Dacia se extinde
pe noi pieţe de distribuţie. Pe
lângă soluţiile de transport feroviar şi rutier către Franţa, Spania, Portugalia şi Italia, oferite
pe parcursul ultimilor nouă ani,
GEFCO România asigură pentru
Dacia, unul dintre principalii săi
clienţi, transporturile către
zona Benelux şi alte pieţe internaţionale. Pag. 5

EXTERN
Echipa RePatriot: Solicităm
Guvernului vot electronic
pentru românii din diaspora
şi susţinerea repatrierii prin
antreprenoriat.
Întâlnirea
echipei şi ambasadorilor RePatriot cu premierul Mihai Tudose a avut loc în contextul
RePatriot Summit - Investim în
România 2017, care s-a încheiat
duminică, 8 octombrie, după
patru zile de dezbateri şi workshop-uri ce au avut loc la Bucureşti la Palatul Bragadiru şi în
Poiana Braşov. Pag. 6

MICA PUBLICITATE

5 948407 028799

07496

anunturi.curierulnational.ro
trafic@curierulnational.ro
 0758/256.441

Brand Finance a făcut public, pe 9.10.2017, un
nou raport privind situaţia brandurilor din
întreaga lume. Raportul Brand Finance
Nation Brands 2017, publicat de Brand
Finance, face referire şi la situaţia brandului
România pe parcursul anului 2017.
Pe lângă referirile pe care raportul le face la
ţara noastră, se mai aduc în discuţie şi
situaţia celor mai mari branduri din SUA,
Asia, Europa, dar şi viitorul brandului
britanic, care va depinde în mod direct de
negocierea termenilor acordului Brexit.
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Curs valutar
EURO



4.56 RON

DOLARUL AMERICAN



3.96 RON

LIRA STERLINĂ



5.15 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.15 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

