
 Avem deosebita plăcere de a vă anunţa organizarea celei de-a XIV-a ediţii a Galei Premiilor e-Finance, 
eveniment prin care Finmedia doreşte să continue răsplătirea companiilor, instituţiilor şi nu în ultimul rând a 

oamenilor care au demonstrat o implicare activă  în spaţiul de convergenţă a sectorului financiar-bancar şi IT&C.

Cu acest prilej, aducem în avanscenă performerii anului precedent din domeniul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor şi din cel financiar-bancar, pentru a afla cine sunt merituoşii câştigători. Acestea vor 

recompensa eforturile şi impactul produselor, serviciilor, parteneriatelor şi personalităţilor din domeniile 
respective asupra pieţei din anul 2016.

    Cele 17 secţiuni supuse jurizării au fost următoarele:

 e-business software                      
 e-banking 
 e-products                        
 e-services                 
 e-Cards   
 e-Security
 e-innovation
 e-initiative     

 e-team
 e-education
 e-partnership
 e-banking 
 e-Payments 
 e-cloud
 e-transaction
 e-network
 e-people

Premiile anuale ale revistei e-Finance sunt recunoscute, apreciate şi aşteptate cu un interes deosebit de 
specialiştii din industriile IT&C şi financiar-bancară din România, criteriile redacţiei în desemnarea câştigătorilor 
fiind riguroase şi echidistante.

     Această ceremonie, organizată în luna martie, şi-a câştigat dimensiunea de sărbătoare a comunităţilor 
IT&C şi financiar-bancară, fiind onorată de prezenţa celor mai influente personalităţi  ale acestora,  dar şi ale 
mediului politic şi de afaceri.

Gala Premiilor Revistei  e-Finance,  se va desfăşura la  Hotelul  Ramada Nord,  Bucureşti,  sector 1 ),  în  
apropierea Satului Francez) marţi,  31 ianuarie 2017, începând cu ora 18:00, şi  va avea ca invitaţi  importanţi 
jucători ai pieţelor IT&C şi financiar-bancară din România (poziţii de top management, PR, afaceri corporatiste, 
marketing),  lideri  din  asociaţii  şi  din  instituţii  specializate,  firme  de  consultanţă  şi  cabinete  de  avocaţi  
specializate pe domeniul IT&C, analişti independenţi, jurnalişti din presa de specialitate.

În deschidere vom avea o masă rotundă pe tema celor mai "fierbinţi" teme ale anului în curs şi al celui viitor:

 Actualitatea si perspectivele pieţei de software şi servicii IT
  Provocările induse de Directiva europeană privind protecţia datelor personale
 Efectele legii cash-back dupa apariţia normelor de aplicare a legii intrate în vigoare 

Participarea la acest eveniment se va face pe baza unei liste selective de aproximativ 100 de invitaţi, iar 
decernarea premiilor va fi urmată de un cocktail.


