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Fără îndoială, anul 2016 trebuie să fie unul de cotitură pentru băncile comerciale, mai ales în ceea ce priveşte retailul. e clar că,

odată cu criza, comportamentul şi aşteptările clienţilor pe acest segment s-au schimbat profund, nivelul de educaţie financiară

creşte încet şi sigur şi la fel de clar e faptul că băncile trebuie să găsească soluţii noi, care să le readucă aproape de clienţi. 

Cum poate fi făcut acest lucru?

Poate revoluţia digitală să fie elementul decisiv? 

Cât de adânc pot pătrunde canalele alternative în viaţa financiară?

Pot inovaţia şi adaptarea produselor la cerinţe specifice şi individuale să readucă încrederea între cele două părţi? 

acestea sunt doar câteva succinte întrebări la care, dacă nu vom găsi curând răspunsuri, e greu de presupus că vom putea imagina

şi previziona un viitor corect, predictibil şi fezabil al sistemelor bancare. nu trebuie să uităm că, în afara sistemului, companiile

de tip Fintech erodează an de an din cota de piaţă a băncilor, marcând creşteri de 100%. poate e puţin acum, având în vedere

că s-a pornit aproape de la zero, dar peste 5 ani situaţia va fi cu totul alta!

Vrem să aducem în audiență autorităţi de reglementare, bancheri, consultanţi, avocaţi, retaileri, companii fintech etc.

Vom discuta cu cei implicaţi, reprezentanţi ai băncilor, din sfera nonbancară, specialişti în tehnologie, consultanţi, astfel încât

la finalul evenimentului să putem avea conturat un punct de vedere intercorelat asupra viitorului retail Banking-ului pe termen

scurt şi mediu. ne dorim ca acest eveniment să constituie un punct de plecare pentru un proiect de dezvoltare a retail Banking-

ului pe termen lung!
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draft program

09:00 - 10:00
sesiune de descHidere: tendinţe şi perspectiVe 2016-2020
strategii de retail în noua economie-trendurile care influențează piața

moderator: norel moise, redactor Șef, piața financiară

ParticiPanţi:

dana demetrian, Vicepreședinte Executiv Retail și Private Banking, Banca Comercială Română

gaBriela nistor, Director General Adjunct, Banca Transilvania

seBastian mocanu, Asurance Partner, EY Romania

10:00-11:30 tendinţe şi dezVoltări în domeniul plăţilor electronice 

teme dezbatere:

dezvoltările plăţilor electronice sub presiunea noilor Directive Europene

de la regele cash la finanţări bancare, cu un ochi spre monede şi creditori din sfera nonbancară

noi parteneriate pe axa bănci – companii IT&C – retaileri

produsele bancare în zodia multichannels marketing 

pos-ul ca mașină de marketing în operațiunea de retail

Panelişti:

Bogdan neacşu, Director General Adjunct, Garanti Bank

daniel nicolescu, Managing Partner, SymphoPay

marian ignat, Director Executiv, Direcţia Canale Digitale, Banca Comercială Română 

sorina Bera, CEO, Allevo

roBert angHel, Director Direcția Canale Digitale, ING Bank

Valentin maVrodin, Director General, Direcţia Generală Trezorerie și Contabilitate Publică, Ministerul Finanţelor Publice*  

dania Șelaru, Director de vânzări conturi mari, Telekom România  

11:30-12:00 coffee Break

12:00-13:30 retail Banking-ul – modelul clasic Versus cel modern

teme dezbatere:

cum trebuie construite sau regândite produsele bancare de retail

rolul retailer-ilor în armonizarea necesităţilor băncilor şi clienţilor

ce preţuieşte mai mult clientul: timpul sau consultanţa?

strategii de valoare adaugată în retail

e-commerce și modele de digital business - cine și cum utilizează big data 

smart commerce

cum construim o nouă experiență a clientului în "branch"?

new-consummer mindset & behavioral trends

Panelişti:

dana demetrian, Vicepreședinte Executiv Retail și Private Banking, Banca Comercială Română

gaBriela nistor, Director General Adjunct, Banca Transilvania

cătălin munteanu, Director Executiv, Raiffeisen Bank

Ștefan radu, Director ICT Retail Banking, ING BANk

elena VoicHiță ionescu - turda, Director General, kEBA AUTOMATION

dan țone, Director General, EUTRON

adrian cHicHiță, Director, OTP Bank

13:30-14:00 concluzii

14:00-15:00 luncH

* sub rezerva confirmării
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