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Fintech este în prezent unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din zona tehnologiilor. Este de
așteptat ca până în anul 2020, investițiile atrase de companii de tip Fintech să crească la 46 miliarde USD,
față de 26 miliarde USD la momentul actual. Datorită gradului ridicat de inovație, soluțiile dezvoltate de
companii Fintech din zona centrală și de est a Europei au atras atenția întregului mapamond, generând
numeroase dezbateri în piață și fiind tratate cu deosebită atenție.

Finmedia și revista Piața Financiară va dedica o zi acestui tip de business la București, pe 23 mai 2017, în
cadrul unui forum interactiv și plin de conținut interesant și de actualitate, facilitînd astfel crearea unei
platforme pentru a genera si împârți împreună cu speakerii și participanții acestei conferințe principalele
tendințe și dezvoltări rapide ale acestui segment extrem de actual al companiilor Fintech.

Vom miza pe prezența reprezentanților segmentului financiar bancar, investitori, fonduri de investiții, din
zona companiilor IT și comunicații, consultanților și avocaților, prezentând totodată și cele mai
reprezentative modele de tip start-up Fintech prezente pe piața românească.

Este evident faptul că digitalizarea, progresele tehnologice și modelele de afaceri inovatoare din partea
Fintech-urilor vor influența actuala piață a serviciilor. În plus, prin crearea de valoare adăugată, jucătorii
tradiționali vor fi provocați să devină mai activi, fiind nevoiți să facă față nevoilor în creștere a clienților
moderni.
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I 09.00 - 09.30 ÎNREgISTRAREA pARTIcIpANțILOR șI wELcOME cOffEE

09.30 - 11.15 pANEL I 

percepția pieței asupra fintech-urilor. cum se poziționează acestea cu adevărat? 

Tendințe în zona clienților digitali, a noilor tehnologii
Cadrul de reglementare Fintech: între prea mult și prea puțin
A construi sau  a cumpăra - dezvoltarea companiilor FinTech prin incubatoare sau prin aplicarea

de soluții premade
Este blockchain sinonim cu redefinirea valorilor?
Digital trends in Credit Risk Management
Building from the ground up: Fintech banking revolution

Moderator: Alina florean, Senior Project Manager, Roland Berger

Speakeri:
Simona caraghiaur, Director Direcția Juridică, Idea Bank
Theodor Blidăruș, Managing Partner, Softelligence
Janos Hoos, CCO,  Appello
cristian Mustață, Head of Digital Strategy, Banca Comercială Română
Elena gheorghe, Business Development Manager, PayU
Ioana frîncu, COO, Under Development

11.15 - 11.30 pAuză DE cAfEA

11.30 - 13.15 pANEL II

Viitorul sectorului financiar tradițional - transformare sau adaptare?

Transformarea digitală - între oportunitate și reglementare
The bank is not a black box
Making Money in Fintech: unicorni sau mârțoage?
Using 21st century technology in loan management
Digital disruption în sectorul financiar
Autentificarea și prevenirea fraudelor în fintechs products
Adaptarea și transformarea FinTech împreună cu jucătorii tradiționali de pe piața financiară

locală

Moderator: Rodica Tuchilă, Consilier, Asociația Română a Băncilor

Speakeri:
Andra șonea, Anthemis Group 
Sergiu Neguț, Business Angel
Michael Maximilian Mueller, CFO Deposit Solutions 
Ion Stan, Vicepreședinte Operațiuni Alpha Bank Romania 
Tamas Erni, Director General, Loxon
Raul popa, Co-founder, CEO & Data Scientist, Typingdna
Octavian Hera, Marketing and Digital Director Libra Internet Bank

13.30 - pRâNz ÎN AMERIcAN LOuNgE
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Organizatorul asigură traducerea simultană romanână-engleză / engleză-română.


