
 

 

 

 

 

 
 

 

INVITAȚIE  
Joi, 12 septembrie 2019, ora 19.00 

 

Simfonia Ballroom, București  

 

 

Românii de pretutindeni sunt cea mai mare bogăție a țării noastre, oriunde s-ar afla și 
noi îi dorim cât mai aproape de Țară! 

Echipa RePatriot are onoarea să vă invite la cea de-a patra ediție a Galei noastre anuale, 
pentru a oferi sprijinul și recunoașterea noastră acțiunilor de conectare a românilor de 
pretutindeni cu Țara. 

Anul acesta vom transmite recunoașterea noastră românilor remarcabili de pretutindeni, 
cu spirit antreprenorial și care prin activitatea lor fac misiunea RePatriot să fie mai 
ușoară. Îi vom premia pe cei care s-au repatriat și au investit în România, dar și pe cei 
care contribuie prin acțiunile lor la apropierea românilor de pretutindeni de Țară. 
Așteptăm propuneri aici,  pentru a omagia deopotrivă români de Acasă și români de 
pretutindeni  

Vom crea împreună o armonie a două momente speciale: ceremonia de premiere a 
oamenilor de afaceri remarcabili care s-au întors în țară sau au întreprins acțiuni pentru 
românii de pretutindeni și licitația pentru strângerea de fonduri destinate acțiunilor 
concrete pentru Diaspora.  

Vă invităm să participați alături de noi la Gala RePatriot din 12 septembrie a.c, ora 19.00, 
la Simfonia Ballroom, Dimitrie Pompeiu 10B, București! Este principalul eveniment 
RePatriot, dedicat strângerii de fonduri destinate acțiunilor concrete pentru Diaspora. 
Fondurile obținute vor fi folosite la extinderea continuă a proiectului. 

Evenimentul va conține și o degustare de vinuri rare românești, excepționale și muzică 
bună, care ne va oferi o ocazie excelentă să petrecem timp de calitate împreună și în 
care să schimbăm idei despre cum putem să facem din România o țară în care cei plecați 
să revină cu drag.  

Prețul early bird al taxei de participare este 300 lei și se achită în contul Fundației 
RBL- RePatriot RO82 BTRL 0480 1205 9024 73XX  
 
RSVP până pe 6 septembrie 2019 la e-mail: office@repatriot.ro  sau  0726 550 801. 
Dress Code: Black Tie  

www.repatriot.ro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1JOc-7eN6hRePKPCgBgfLbVze-orsa4uTyuSzG5Rub5a2Q/viewform
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