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IKEA recheamă un produs
destinat bebeluşilor

IKEA îndeamnă toţi clienţii care au
cumpărat baveta pentru bebeluşi MATVRÅ,
în culorile Albastru/Roþu (2 bucăţi) să nu o
mai utilizeze şi să contacteze IKEA pentru
remediere, arată un comunicat al companiei.
„Toate produsele noastre sunt testate şi
respectă legislaţia şi standardele relevante.
În ciuda acestui fapt, am primit rapoarte care
fac referire la faptul că accesoriul de
prindere de pe produsul MATVRÅ se poate
desprinde, reprezentând un pericol de
sufocare în cazul în care este înghiţit”, arată
documentul. IKEA îndeamnă toţi clienţii să
returneze produsul la IKEA pentru o
rambursare completă sau pentru a primi un
produs similar. Nu este necesară o dovadă a
plăţii. „A ajuns în atenţia noastră că există
riscul că accesoriul de prindere s-ar putea
desprinde în cazul în care copilul trage de
el”, spune Emelie Knoester, Business Area
Manager la IKEA din Suedia şi continuă:
“Bavetele cu acelaşi nume, MATVRÅ, cu
model fructe/legume, verde/galben, sunt
sigure pentru utilizare datoritã materialului şi
designului diferite.” Conform imaginii de pe
eticheta produsului, baveta se prinde în trei
capse. Baveta pentru copii MATVRÅ poate fi
returnatã la orice magazin IKEA pentru
rambursare completã sau pentru înlocuirea
produsului, fără a fi necesară o dovadă a
plăţii.

Constanța

Interesul
universităților
străine pentru

tinerii români este în
continuă creștere.
Zeci de instituții de
învățământ vor fi
prezente la Constanța
la târgul educațional
al toamnei - World
Education Fair.
Regatul Unit este, în
continuare, în top, ca
destinație de studiu.

Cel mai important
târg educațional din
această toamnă -
World Education Fair
se va desfășura miercuri la Constanța.
Evenimentul va avea loc la Hotel Ibis
şi vor fi prezente atât universități cu
programe de licență, master și MBA,
precum și școli gimnaziale, licee,
centre de limbi străine și programe
Work and Travel pentru studenţi, din
Europa, SUA și Canada.

“Interesul cel mai mare pentru a
avea studenți români se manifestă în
continuare din partea instituțiilor din
Marea Britanie, în ciuda momentului
Brexit. Pe de altă parte și interesul
tinerilor pentru UK, ca destinație de
studiu, este în creștere. Împreună cu
consultanții educaționali IntegralEdu,

oficialii de la British Council vor putea
oferi vizitatorilor la eveniment cele mai
proaspete informații privind studiile în
Marea Britanie, împreună cu
procedurile aferente. Pe lângă Marea
Britanie, vor fi prezente la eveniment
și instituții de învățământ din Olanda,
Belgia, Germania, Cipru, Italia,
Spania, Elveția, SUA, Canada”,
declară Ana Maria Papp, Business
Development Manager, IntegralEdu.

Reprezentanții guvernului britanic
au anunțat recent că studenții care au
absolvit o universitate în UK, după
Brexit, vor mai putea rămâne încă doi
ani în țară, pentru a-și putea găsi un
job. În prezent datele oficiale arată că

sunt peste 450.000 de
studenți străini în
Marea Britanie. 

“Mesajul pe care
îl transmitem din
partea universităților
din Marea Britanie
tinerilor care doresc
să studieze aici este
unul de încurajare.
Sectorul universitar
britanic este unul
internațional. Toate
instituțiile își
păstrează
deschiderea în ceea
ce privește mobilitatea

românilor la studii”,
declară Nigel Bellingham, Director,
British Council România. 

A doua destinație externă de
studiu pentru tinerii români este
Olanda. Aici costurile pentru studii
sunt de aprox. 1100 de euro/an, la
care se adaugă cele pentru trai.
Totodată, nivelul de interes al
românilor pentru licee în străinătate
crește de la an la an, la fel ca și pentru
taberele de vară (EduTabere).

Cei interesați să participe la World
Education Fair se pot înscrie online pe
sau direct la birourile de înregistrare
din cadrul evenimentului. Participarea
este gratuită.

World Education Fair, la Constanța 

Târg educațional cu zeci de instituții
de învățământ din străinătate


