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24 
MARTIE 

2016 
HOTEL RAMADA

NORTHGala
în domeniul financiar-bancar

FEMEILOR 
DE SUCCES

ORGANIZATOR

În premieră în România, revista Piața Financiară premiază în luna lui mărțisor, cele mai de succes femei din bănci
și alte instituții financiare, care au reușit să ajungă în înalte funcții executive, dorind astfel să onoreze reușita lor

pe scară ierarhică, realizările profesionale și tenacitatea de care au dat dovadă în anii lor de carieră.

Aceste valori și acest angajament vrem să îl reliefăm într-o gală dedicată femeilor care profund dedicate profesiei lor,
au reușit să se impună în fața colegilor lor, ajungând să fie cooptate în board-ul instituțiilor financiare.

“Gala femeilor de succes” premiază performanța femeilor cu funcții executive din industria serviciilor bancare și
financiare, ale căror remarcabile rezultate și angajament către excelență au condus și vor conduce la schimbări
semnificative în industrie.

Pe parcursul Galei, invitații se vor bucura de momente artistice și numeroase surprize.

În luna aprilie, revista Piața Financiară va publica un supliment dedicat acestui eveniment și prezentării poveștilor de
succes ale femeilor care au ajuns în board-ul instituțiilor financiare: “Women on Board - the Better Leaders That
Banking Needs”.

PARTICIPâND LA ACEASTĂ GALĂ vEțI BENEFICIA DE:
Oportunități exclusive de networking cu un grup de elită de la cel mai înalt nivel executiv din sectorul financiar-bancar;

Un impact de durată asupra liderilor și factorilor de decizie din bănci și servicii financiare;

Prezența în revista Piața Financiară din luna aprilie 2016, în paginile dedicate acestei Gale.

Project leader Finmedia Alina ALEXANDRU 

alina.alexandru@finmedia.ro Tel.: 021-319.74.97 / Fax: 021-319.74.98/ Mobil: 0722.533.991

17:30 Welcome champagne & înregistrarea participanților

18:00 Deschiderea evenimentului

Temă propusă spre dezbatere:
“Women on Board - the Better Leaders That Banking Needs”

18:30 Moment artistic

18:45 GALĂ DE PREMIERE

FEMEI DE SUCCES DIN FINANTE 
FEMEI DE SUCCES DIN BANCI 

21:00 AWARDS DINNER
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