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11 septembrie 2008 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansarea paginii web www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro - 
instrument de promovare al Regiunii Vest 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă lansarea oficială a paginii web www.regiuneavest.ro 
/ www.westregion.ro, ce a avut loc joi, 11 septembrie 2008, începând cu ora 17,30, la sediul ADR 
Vest. Au participat la eveniment atât colaboratori ai ADR Vest în domeniul investiţiilor, presa 
regională, reprezentanţi ai ADR Vest, precum şi reprezentanţi ai consulatelor cu sediul în Timişoara. 

Experienţa de şapte ani a ADR Vest în activitatea de promovare a investiţiilor şi cele peste 50 de 
proiecte de investiţii la care a participat instituţia au determinat realizarea paginii web 
www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro. Această pagină se adresează tuturor investitorilor, 
români şi străini, care doresc să investească în Regiunea Vest. Grupul ţintă al paginii web este 
format din: companii cu activitate în producţie sau servicii, firme de consultanţă, agenţii de promovare 
a investiţiilor, ambasade şi consulate.  
 
Pagina www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro a fost realizată în vederea promovării Regiunii 
Vest, precum şi pentru facilitarea accesului investitorilor la informaţii din toată regiunea, în vederea 
asigurării unui bun proces de selecţie pentru realizarea de noi investiţii. Instrument de comunicare uşor 
accesibil, pagina web cuprinde informaţii cu privire la:  

• avantajele de a  investi în Regiunea Vest,  
• suportul oferit de către ADR Vest în vederea realizării unei noi investiţii,  
• procesul de demarare al unei afaceri,  
• posibilele locaţii pentru investitori.  

Această pagină vine în completarea paginii web a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
www.adrvest.ro, oferind un set complet de informaţii celor care doresc să cunoască mai bine regiunea 
noastră şi să investească aici.  
 

În vederea obţinerii de informaţii suplimentare vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: tel./fax 0256 – 
491 923 / 0256 – 491 981, e-mail office@adrvest.ro. Persoană de contact: dna. Miruna VITCU, Director 
al Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare.   


