
                                 

 

 

      

          

 

 

FILAZANA AN-GAZETY 

Ny Alakamisy ny  Fandraharahana " Ny alakamisy fahatelo isam-bolana,  amin'ny  2 tolakandro,  dia misy 

fihaonambe na latabatra boribory miaraka amin'ireo manampahaizana Malagasy, frantsay ary hafa zom-

pirenena, izay  hetsika atolotra maimaim-poana mba hampivoarana ny fahalalanao momba ny tontolon’ny 

fandraharana.  Ny fivoriana isam-bolana andiany fahatelo dia ny alakamisy 21 novambra 2019 amin'ny 

2  ora  ao amin'ny Institut français de Madagascar ary ny    lohahevitra dia : "Manomboka zavatra miainga 

amin'ny hevitra iray, Tantara ana zotra iray" 

Ny minisiteran’ny  indostria, ny varotra ary ny asa tanana,  ny masoivohon'i Frantsa ary ny tetikasa  Fihariana 

an’ny  fiadidiana ny Repoblika dia miara-miasa mametraka ny alakamisy ny Fandraharahana. 

Ny  21 Novambra 2019 amin'ny 2 ora  ao amin'ny IFM, hisy indray latabatra boribory mba    hampivoatra ny 

fahalalanao momba ny  tontolon'ny fandraharana. 

"Manomboka zavatra miainga amin'ny hevitra iray, Tantara ana zotra iray" 

Alakamisy 21 Novambra amin'ny 2 ora ao amin'ny IFM – Anasana ny besinimaro 

Miaraka amin’ny  

 Matina Razafimahefa, CEOP ny Sayna 
 Yann Kasay, Mapnorina ny  Jiro Gasy 
 Tantely Rakotoarivelo, Mpiangalin’ny  tontolon’ny lamaody 
 Tsimbina Andrianaivo, nahazo ny loka ny fifaninanana  Total Startuper ary CEO an’ny  JULIA 
 Rojo Andrianasolo, Filoha sady tale jeneraly ny vondrona  e-media 

 
Ho an'ity andiana fahatelo ny Alakamisy ny Fandraharahana ity, araka ny fanirian’ireo mpandray anjara 

tamin'ny fihaonana teo aloha, tanora malagasy efatra no nasaina hitantara ny traikefany. Tsy vitan'ny hoe 

namorona ny Start Upny  izy ireo fa mahazo valiny tena mahafapo ary mahavita manondrana ny vokatrany. 

Samy manana hevitra isika rehetra, ary  manana hevitra maro mihitsy , nefa matetika  tsy  vitantsika ny 

manantanteraka  azy ireo noho ny tsy fisian'ny fitaovana na ny tsy fisian'ny sitrapo, na koa tsy manana 

fahasahiana … 

Araka izany, ity alakamisy ny Fandraharana andiana fahatelo ity dia fotoana iray hihainoana tantara mahaliana 

sady marina   tanterin’ireo  mpandray anjara manana ny maha izy azy ... "izay niainga avy  amin'ny hevitra 

iray" ... 

Malalaka ary misokatra ho an'ny rehetra, mpitarika tetikasa, mpamorona, mpianatra, mpanatanteraka, 

mpitarika tanora, mpitarika za-draharaha, mpampianatra ... sy izay rehetra liana, ny hetsika ! 

Raha tsorina! Aza mitady   lavitra intsony: Natao ho anao ny Alakamisy ny Fandraharahana! 

Mpanohana : CEERE – IFM    

      


