


Fundația Romanian Business Leaders, organizează a
treia ediție a Galei RePatriot. Repatriem prin
antreprenoriat românii ce locuiesc în comunități
aflate departe de țară. Acest efort se face cu fonduri.
Poți fi și tu unul dintre românii care simt românește și
cred în șansa oferită celor ce muncesc, investesc și
doresc să facă din România o țară antreprenorială.

RePatriot a devenit un reper în relaţia cu Diaspora,
dorind să influențeze în mod constructiv creșterea
economică a României. Puterea exemplului este
foarte importantă pentru cei plecaţi care doresc să se
întoarcă în țară.



®platformă amplă, inspirațională de chemare la unitate,

patriotism și de repatriere prin antreprenoriat

®4.500+ de persoane cu care s-a interacționat personal

®30+ de conferințe și evenimente în România și Dispora

®1000+ de intervenții cu sfaturi și asistență

®500+ de burse de educație antreprenorială

®166.000+ de sesiuni și peste 320.000 afișări pe site

®7500+ de scrisori către administrația locală

®25+ newslettere

®41.000+ comunitate online

®2.000.000+ vizualizări a sute de ore de film și

materiale video valoroase

®Declarația RePatriot de la Alba Iulia

®Inspiră Diaspora Start-up

Ce am făcut





®20.000+ de ore de voluntariat făcute de antreprenori

remarcabili

®250+ de bilete de avion și 700 de unitati de cazare

®9.000+ de ore de lucru pentru managementul de

proiect și asistență

®700+ articole unice pe site și sute de povești de succes

promovate

®29.800.000+ de afișări și 18.500.000+ impact pe contul

principal de Facebook, fără să numărăm tot ce s-a

dezvoltat de aici, evenimente, mesaje separate în

completare, grupuri derivate

®500+ români de pretutindeni la Summit-uri RePatriot,

din București, Delta Dunării și Poiana Brașov

®130+ de ambasadori în Diaspora

Ce am făcut







®RePatriot Summit 2018 la Alba Iulia, 4-7 octombrie
®Organizarea de conferinţe și misiuni economice
RePatriot în comunităţile importante de români din
Diaspora şi în ţară
®Continuare parteneriatelor cu autoritățile locale și
organizarea Zilelor Diasporei în 100 de localități în luna
august 2018
®RePatriot Turism
®RePatriot Jobs (platformă destinată românilor din
Diaspora în căutarea unui loc de muncă în România)
®RePatriot Medical
®Proiect special USA-România
®Top 100 români din Diaspora
®RePatriot Youth
®Dezvoltarea aplicaţiei RePatriot
®RePatriot Basarabia

Ce urmează



Fii parte din schimbare și alătură-te campaniei noastre de 
fundraising.

Niciun efort nu este prea mic pentru o cauză atât de mare!

Contact: office@repatriot.ro sau 0726.550.801


