planwerk

cluj napoca

Dragi prieteni şi susţinători ai
Planwerk Cluj Napoca,
dezbaterea noastră pe tema „Marketingul locaţiei“ din cadrul târgului ECO CITY & LIFE, de la 27.09.2002 a avut
un succes deosebit. Cei prezenţi, printre care se numără reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, ai
societăţilor comerciale şi ai arhitecţilor, au purtat discuţii aprinse pe marginea conceptului nostru pentru reconversia şi restructurarea zonei industriale. Am încheiat cu societatea de târguri şi expoziţii Expo Transilvania un acord
privind consultanţa urbanistică pentru extinderea complexului expoziţional Cluj-Napoca şi am primit o diplomă de
merit pentru participarea noastră la târg.
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Viceprimarul Boros Janos la standul Planwerk

Aceste dezbateri se vor intensifica în cadrul prezentării rezultatelor fazei M, de la 24.10.2002, alături de oaspeţi din Germania.
Conceptele noastre pentru impulsionarea dezvoltării oraşului şi
aplicarea unor prime măsuri propuse de noi se vor afla în centrul
evenimentului care va avea următorul program:

Joi, 24.10.2002, Primăria municipiului Cluj-Napoca
14:00 Cuvântul de deschidere al domnului primar dr. Gheorghe Funar
14:10 Cuvântul de deschidere al reprezentanţilor oraşului înfrăţit Köln, prof. Heinz-Ludwig Schmitz
14:20 Cuvântul de deschidere al domnului Peter Adamek, Consulul general al Republicii Federale Germania
14:30 Introducerea în tematica prezentării a domnului prof. Hartmut Frank, prorector al Academiei de Arte
Vizuale din Hamburg
15:00 Prezentarea rezultatelor fazei M a proiectului Planwerk Cluj-Napoca
16:30 Prezentare cu tema „Parteneriatul public-privat“ a domnului prof. Bela Dören, arhitect-şef al oraşului Köln
17:30 Dezbateri cu reprezentanţi ai Consiliului Municipal, ai Prefecturii, ai administraţiei locale, ai Consiliului Judeţean, ai Universităţii Tehnice, ai Camerei de Comerţ şi ai Ordinului Arhitecţilor.
Vineri, 25.10.2002, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
10:30 prof. Bernhard Winking - „Dezvoltarea oraşului“
11:30 prof. Bela Dören - „Dezvoltarea oraşului Köln, proiecte recente“
Studiu de dezvoltare - Extinderea Centrului

14:00 Dezbateri deschise despre faza M în biroul Planwerk
16:30 Discuţii interne despre obiectivele fazei L
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