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Agenda

 Relansarea economică în parteneriat cu sistemul financiar bancar;
 Rolul băncilor în programul de relansare economică a României;
 Impactul digitalizării asupra sistemului bancar;
 Cum arată viitorul în banking: Bănci vs Fintech?
 Programe guvernamentale pentru finanțarea IMM-urilor;
 Susținerea antreprenoriatului de către bănci;
 Cum influențează scăderea dobânzilor activitatea bancară?
 Amânarea ratelor clienților la bănci: oportunități și pericole;
 Educația financiară în pandemie;
 Ce măsuri au luat băncile pentru susținerea clienților în pandemie;
 Vor urma restructurări în urma crizei COVID-19? Cum vor gestiona
băncile insolvențele cauzate de pandemie?
 Asigurările de credit comercial. Ce se întâmplă dacă o companie livrează
produse, iar beneficiarul nu plătește?
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Speakeri

Leonardo BADEA

Florin CÎȚU

Virgil POPESCU

Mugur ISĂRESCU

Ministrul
Finanțelor
Publice (tbc)

Ministrul
Economiei, Energiei
și Mediului de
Afaceri (tbc)

Guvernator,
Banca Națională
a României (tbc)

Viceguvernator,
Banca Națională a
României (tbc)

Bogdan Constantin
NEACȘU

Steven van
GRONINGEN

Director general,
Președinte al
Comitetului de
Direcție, CEC Bank
(confirmat)

Presedinte & CEO
Raiffeisen Bank
(tbc)

Sergiu OPRESCU
Președinte,
Asociația Română
a Băncilor (tbc)

Alexandru PĂUNESCU
Președinte, Centrul de
Soluționare Alternativă
a Litigiilor în Domeniul
Bancar (CSALB) (tbc)
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Speakeri

Omer TETIK

François BLOCH

CEO Banca
Transilvania
(tbc)

CEO BRD
(tbc)

Florin JIANU
Președinte,
Consiliul Național
al Întreprinderilor
Private Mici și
Mijlocii din
România (tbc)

Adrian CODÎRLAŞU
Președinte, CFA
Society Romania
(confirmat)

Dumitru NANCU

Alin IACOB

Director general,
Fondul National de
Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii
(confirmat)

Președinte, Asociația
Utilizatorilor Români
de Servicii Financiare
(AURSF) (cconfirmat)

Gabriela HÂRȚESCU

Moderator
Adina ARDELEANU

Decan și Chief
Operating Officer,
Envisia – Boards of
Elite (confirmat)

Membru Fondator
Financial Intelligence
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De ce să participi?

sfaturi de finanțare

oportunități de
business

educație financiară

networking
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Audiență

Participanți

Evenimentul se adresează reprezentanților de top management din mediul de
business, antreprenorilor, reprezentanților pieței financiare și sectoarelor conexe:
oficiali ai autorităților de stat, politicieni, investitori instituționali, avocați dar și
studenților și tinerilor interesați de educația financiară, jurnaliști și alți specialiști
din domeniu.

Social Media

În plus, evenimentul va atrage o audiență mult mai largă prin transmisiunea LIVE
pe site-ul financialintelligence.ro și expunere pe social media.

Q&A

Participanții vor avea oportunitatea să pună întrebări atât prin formularul de
înscriere de pe pagina evenimentului, cât și în direct, în timpul evenimentului, pe
pagina de Facebook Financial Intelligence, în comentarii.
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Organizator
 Lansat în septembrie 2018, Financialintelligence.ro s-a remarcat de la bun început în peisajul media economic, dar și pe
piața evenimentelor de business, în sectoare de interes strategic, precum energia, piața de capital, banking sau
cibersecurity.
 La doi ani de la lansare, platforma de știri economice și analize financiare Financialintelligence.ro a înregistrat un trafic de
5,4 milioane de afișări.
 52,5% din publicul Financial Intelligence este format din femei, iar 47,5 % sunt bărbați. 57% dintre cititori au între 25 și 44
de ani, iar încă 17% dintre aceștia sunt persoane cu vâste cuprinse între 45-54 de ani.

 De la începutul anului 2020, până în luna septembrie, financialintelligence.ro a înregistrat 3,7 milioane de afișări și 1,9
milioane de utilizatori unici, potrivit Google Analytics.
 Evenimentele FINANCIAL INTELLIGENCE sunt locul de întâlnire pentru investitori din România şi nu numai. Acestea au
atras, până acum, peste 150.000 de participanți, atât în mediul offline cât și online, reprezentarea fiind la nivel de
miniștri, oficiali de stat, politicieni, investitori, oameni de business și top management de companii.
 În perioada pandemiei COVID-19, am decis să desfășurăm evenimentele Financial Intelligence în mediul ONLINE, ca
măsură de prevenție a răspândirii noului coronavirus.
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Info
• Evenimentul se va desfășura ONLINE, pe
una din platformele de videoconferințe și
va fi transmis LIVE pe site-ul
financialintelligence.ro dar și pe pagina de
Facebook Financial Intelligence, precum și
pe canalul de YouTube Financial
Intelligence.
• Accesul este gratuit, în baza înscrierii
online, pe site-ul financialintelligence.ro,
la pagina evenimentului.
• Webinarul va fi mediatizat pe site-ul și
canalele social media ale Financial
Intelligence, dar și ale partenerilor media.
• Pentru mai multe informații, vă rugăm să
ne contactați la:
office@financialintelligence.ro.

Vă mulțumim!
Echipa Financial Intelligence
+40 762 226 323
office@financialintelligence.ro

www.financialintelligence.ro
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