




JADE România este o federație națională 
ce face parte din Confederația Europeană 
a Junior Enterprise-urilor (JADE).

Un Junior Enterprise (JE) este o 
structură formată și condusă de studenți, 
care oferă servicii personalizate companiilor, 
contribuind la dezvoltarea membrilor 
(Junior Enterpreneurs).
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Business Organization for 
Students
www.bosromania.ro
Servicii: Marketing, HR și R&D

Theory and Practice Consult
www.tpconsult.ro
Servicii: Management Consulting 
și evenimente

Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare
www.lsacbucuresti.ro
Servicii: programare, promovare și evenimente

Liga Studenților Electroniști
www.lse.org.ro
Servicii: IT și evenimente

JEs and JIs



Facilitarea legăturii cu 
organizațiile membre 

JADE România.

Crearea unei punți de 
legătură cu toate 

organizațiile rețelei JADE.

Posibilitatea de a 
subcontracta servicii 

către JE-uri.

Creșterea vizibilității în rândul 
studenților prin intermediul 

proiectelor desfășurate.



Public țintă- ASE, SNSPA 
Universitatea București, 

Universitatea Politehnică București, 
Universitatea Babeș-Bolyai

2000 like-uri cu un reach 
organic de 1500-2000 
studenți/postare

Rețeaua JADE are în componență 
280 de JE-uri in 15 țări

În total, 200 de Junior 
Enterpreneuri activează la nivel 

național

Știați că ?



Campanii de 
promovare

Procese de 
recrutare

Suport 
evenimente

Folosindu-ne de rețeaua 
interna ajungem la peste 
12,000 de studenți  în 
online și offline.

Coordonăm întregul proces 
de recrutare în concordanță 
cu cerințele companiilor.

Facilităm organizarea 
evenimentelor de tip 
conferință, workshop, 
training,  petrecere 
corporate prin oferirea 
de resurse umane (staff).



Employer 
Branding

Brand design Research cantitativ 
și calitativ

Oferim servicii de tip 
rent-a-team cu scopul 
creări unui proiect 
personalizat.

Oferta de brand design 
include: layout-uri pentru 
documente, materiale 
vizuale pentru promovare, 
web design, cărți de vizită.

Furnizăm insight-uri
relevante companiilor cu 
ajutorul chestionarelor 
distribuite în rândul 
studenților sau a focus 
grupurilor specializate.



Evenimentul este organizat în colaborare cu

Întrunirea națională a Junior Entrepreneur-ilor români și a
tinerilor cu pasiune pentru antreprenoriat din țară și din Europa. 
La eveniment așteptăm oaspeți din cele 14 confederații JADE.

Locație: București
Participanți: 60 străini și români
Data: 19-22 Mai

Structura:
• Conferință națională pe tema 

antreprenoriatului;
• Workshop-uri practice care urmăresc

dezvoltarea studenților prin învățarea
alternativă;

• Studii de caz menite să simuleze experiența de 
lucru din cadrul departamentelor unei 
companii;

• Tresure hunt ce are ca scop familiarizarea 
participanților străini cu privire la cultura 
românească.

Obiective:
• Răspândirea conceptului de 

Junior Enterprise;
• Integrarea pe piața de muncă 

din România a participanților.




