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COMUNICAT DE PRESĂ post - eveniment  
 Conferința de prezentare a segmentului de piață SES 7, structură de economie socială 

înființată de Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social GDCS în cadrul proiectului 
"PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov şi 

Sud Muntenia” 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZBATERE şi CONSENS SOCIAL (GDCS) - SES 7 

 

           Structura de economie socială înființată de Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social GDCS 
în cadrul proiectului "PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov şi 
Sud Muntenia” a organizat vineri, 02.10.2015, ora 17:30, la sediul structurii din Orașul Măgurele, Jud. Ilfov, str. 
Ciocarliei, nr. 38, conferința de presă privind prezentarea segmentului de piață vizat.  

Tema centrală a evenimentului a fost prezentarea segmentului de piață pe care SES 7 urmărește să îl 
acopere prin activităţi economice precum realizare de machete, modelism pentru maşini, elemente de decor și 
altele similar.SES 7 își îndreaptă strategia către clienti interesați de machete, modele la scară a unor obiecte, 
elemente de arhitectură românească, autoturisme, autoutilitare, camioane, utilaje, vapoare, avioane sau a unor 
elemente de decor, cum ar fi case, echipamente de service auto, figurine de oameni sau animale, vegetație, 
semne de circulatie și altele.  Prin urmare piața pe care o vizează SES 7 este segmentată pe mai multe 
categorii şi anume: 1) persoane fizice pasionati de machete, de toate categoriile; 2) persoane juridice care 
doresc piese în serie mică din lemn, aliaje uşoare sau polistiren; 3) atelierul va colabora şi cu celelalte SES-uri 
înfiinţate, prin funizarea de produse.Strategia SES 7 se fundamentează pe elemente esențiale care pot asigura 
succesul pe termen lung. Strategia are la bază următorii factori: a) varietatea mare de modele oferite pieţei 
asigură elementul de noutate, acesta urmand a fi exploatat în permanenta; b)conlucrarea cu SES 2 în 
proiectarea modelelor duce la un grad mare de detaliere al modelelor, lucru apreciat de modelisti; 
c)cunoasterea temeinică a acestei piete; d) echipamentele utilizate pot fi folosite la foarte multe tipuri de 
operatiuni, putand fi uşor adapatate în obţinerea unei game variate de produse; e) reproducerea unor modele 
consacrate românesti poate să crească numarul persoanelor interesate de achizitia acestor produse, lărgind 
aria clienților şi în afara colecţionarilor. Conferinta a fost moderată de managerul de proiect, dl. Mihai STAN, iar 
dl. de Daniel ANGHEL, reprezentant al SES 7  a prezentat  strategia de dezvoltare a activității SES-ului 7 și a 
rezultatelor comerciale previzionate. Managerul de intreprindere sociala, a informat cu privire la specificitatiile 
structurii de economie sociala nr. 7 și a importantei integrării persoanelor din grupurile vulnerabile în activități 
economice menite sa le dezvolte abilitatile socio-profesionale, reliefand importanta conturarii unei coeziuni 
socio-economice, toate acestea culminând cu o sesiune de intrebari si raspunsuri. 

Obiectivul conferintei a fost atins pentru că evenimentul a beneficiat de prezența reprezentantilor 
factorilor de decizie de la nivel local, actorilor economici locali, persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile si 
din randul comunitatii locale, precum si  mass-mediei. 
Date contact: Asociația GDCS, Registrul special PJ nr. 01/2009, Judecătoria Cornetu, CIF 16735122 
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