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DE CE: Sărbătorim Femeia de succes în toate formele
ei: mamă, fiică, Antreprenoare, MomPrenoare, 
Manager, Specialist

CÂND: Sâmbătă, 2 martie 2019  

• Seminarii de Business 13:00 - 18:00

• Cocktail & Expoziție de Arta 18:00 - 22:00

UNDE: Maison 13, Str. Dumbrava Rosie nr.2

CUM: 

❑ Seminarii de Business sustinute de 
Antreprenoare de succes

❑ Speech-uri Motivationale despre succes (sau 
esec) de la Antreprenoare care au reusit

❑ Zona bufet si bauturi, jocuri de foc si lumini, 
sculptura în gheata

❑ Eveniment privat „Casual dresscode” 

CINE: Invitatii nostri sunt femei de 

afaceri, Antreprenoare, Grupuri de business, Artisti... 
Și bărbații sunt bineveniți ;)

Empowering Women 
Entrepreneur

Let’s talk Business!



Evenimentul este împărțit astfel: 

• În prima parte a zilei se vor desfășura 
seminarii pe teme de dezvoltare a 
afacerii (orele 13-18)

• În a doua parte a zilei (orele 18-21) 
pe parcursul a 3 ore alături de femei
Antreprenor, mame, doamne și 
domnișoare, ne vom bucura într-un 
cadru casual de artă, muzică, jocuri
de foc și lumini, sculpturi de gheață,  
sărbătorind Femeia în toate formele 
ei.  

Pe durata cocktail-ului va putea fi 
admirata o expoziție de artă ce adună
peste 10 artiști ale căror lucrări pot fi 
admirate și totodată veți putea afla
povestea din spatele creațiilor lor.
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Ești gata să îți duci Afacerea la 
următorul nivel?

Ești gata să înveți de la Antreprenoare 
de success cum să conduci afacerea 

proprie?

Dacă DA, Vino la seminariile de 
Antreprenoriat!

• Învață de la Specialiste, Antreprenoare de succes 

în domeniul Vânzărilor,HR si Managementul 

Echipelor Performante, Marketingului, Educației 

Financiare, Wellbeing-ului cum poți duce 

Afacerea Ta la următorul nivel și totodată cum să 

ai o viață echilibrată astfel încât să arăți bine 

atât la exterior cât și la interior!

• Dacă nu ești încă o Antreprenoare dar te bate 

gândul să începi o afacere, nu îți face probleme, 

aceste seminarii sunt și pentru tine deoarece te 

vor inspira și vei învăța alături de Antreprenoare 

cum să faci față diferitelor situații!
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Vino la seminariile 
de Antreprenoriat 

Feminin!

Transformăm Inspirația în 
Acțiune

Vezi care sunt Seminariile 
disponibile

Grupe de 

max. 25 pers.

50 minute/

seminar

Investiția ta:

99 RON/seminar
Consultanță

http://www.financialmarket.ro/


Dezvoltarea unei Echipe 

Performante

OBIECTIVE SEMINAR, sau mai bine zis BENEFICIILE 
PARTICIPANTEI:

La finalul acestui seminar participantele vor putea:

• Să înțeleagă pârghiile care asigură atingerea 
mai rapidă a obiectivelor organizaționale la 
membrii propriei echipe

• Să își îmbunătăţească abilităţile de a identifica 
şi dezvolta angajaţii talentaţi, pregătindu-i 
pentru a-şi ȋndeplini obiectivele

• Să își dezvolte abilităţile necesare conducerii şi 
coordonării eficiente a angajaţilor ȋn vederea 
ȋmbunatăţirii rezultatelor Trainer – Elena Badea

Managing Partner, Valoria 

Business Solutions
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Cum devii Leader în 
piața ta, în această

lume Digitală

OBIECTIVE SEMINAR

Vino la acest seminar dacă vrei sa afli:

• Cei 3 factori esențiali in lumea digitală
pentru a deveni leader pe piață

• Cum îți ajustezi marketing-ul online 
pentru a obtine ROI (rentabilitatea 
investiției) pe care ți-o doresti

• De ce mai multe întâlniri ar putea fi 
unul din blocajele în creșterea 
vânzărilor

• De ce obsesia pentru produsul tău nu te 
ajută să-ți crești afacerea

• Cum eficientizezi activitățile de 
promovare pentru a fi în controlul 
fluxului de clienți

Trainer – Ozana Giușcă

Smart Profits Accelerator

Ozana este reprezentant exclusiv in Romania pentru Tony 

Robbins, cu afaceri in US, UK si Romania. Mesajul ei a 

impactat peste 50.000 antreprenori in ultimii 3 ani.
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Smart Branding pentru a-ți 
crește vizibilitatea și 

vânzările

OBIECTIVE SEMINAR, sau mai bine zis, BENEFICIILE TALE!
Vino la acest seminar dacă vrei să afli:

• Logo vs. BRANDING – diferențe și oportunitățile pe care 
ți le oferă fiecare

• Elementele critice ale unui BRAND, elemente de care 
nici specialiștii nu vorbesc

• Cum îți sabotezi singura Afacerea. DA, toate IMM-urile 
din Romania fac aceste greseli! – află care sunt acestea 
și cum le poți evita!

• Cum să crești încrederea potențialilor clienți, pentru ca 
aceștia să cumpere mai mult de la tine

Ozana este reprezentant exclusiv in Romania pentru Tony Robbins, cu afaceri in 
US, UK si Romania. Mesajul ei a impactat peste 50.000 antreprenori in ultimii 3 
ani.

Trainer – Ozana Giușcă

Smart Profits Accelerator
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Accesează Fonduri Europene 

de minim 1 mil euro pentru 

afacerea ta! VINO și află 
cum!

OBIECTIVE SEMINAR sau mai bine zis BENEFICIILE TALE!

Vino la acest seminar dacă vrei să afli:

• TOP 10 sfaturi pentru a câștiga un proiect cu
finanțare nerambursabilă, pentru a-l implementa cu
success si mai ales pentru a evita greselile care duc
la aport propriu mai mare

• Cum si pentru ce tipuri de activitati poti obtine 70%
sume nerambursabile Fonduri Europene - proiecte
de 1 mil euro până la maxim 5 mil euro (schema de
finanțare POR 2.2.)

• Cum pot primi companiile 50% sume nerambursabile
pentru proiecte de minim 1 mil euro prin Schema de
ajutor de stat HG 807/2014 Trainer – Roxana Mircea
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Importanța Educației financiare

timpurie a copiilor 

OBIECTIVE SEMINAR, sau mai bine zis 
BENEFICIILE PARTICIPANTEI!

IATĂ CE VEI AFLA la seminar:

• Importanța educației financiare în copilărie

• Etapele educației financiare în funcție de 
vârsta copilului

• Principii financiare sănătoase. Banii și 
emoțiile

• Tipurile de activități propice educației 
financiare pentru copii

• Exemple de activități ce pot fi realizate de 
către părinți, cu explicațiile necesare 
desfășurării acestora acasă

• Lecturi pe tema banilor ce stimulează 
educația financiară a copiilor

Trainer – Roxana Bucur

Planificator și consultant 

financiar independent
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Inteligența emoțională
în Business

(Leading with EQ)

OBIECTIVE SEMINAR, sau mai bine 
zis, BENEFICIILE PARTICIPANTEI! 

IATĂ CE VEI AFLA la seminar:

• Ce este inteligența emotionala 
si de ce este importanta la locul 
de munca sau in Afacerea TA

• Imbunatatirea relatiilor cu 
stakeholderii (comunicare, 
modalitate de lucru cu 
managerul, colegii, partenerii)

• Cum raspundem la anumite 
situatii decat sa reactionam

Trainer – Cristiana Dima

Specialist in marketing, management si comunicare 

in afaceri si NLP, iar din 2009 conduce propria 

companie in domeniul Publicitate si PR.

Recent a infiintat Asociatia Commit 2 Evolution si a 

lansat Campania Lunch Box is Cool cu scopul de a 

atrage atentia asupra obezitatii infantile. In 

prezent, inspirata fiind de Eva, fetita ei, pregateste 

un nou proiect, un atelier de design si productie de 

haine pentru fetite cool.



Pasiunea pentru 
Frumusețea femeilor 

transformată în Afacere

OBIECTIVE SEMINAR, sau mai bine zis, 
BENEFICIILE PARTICIPANTEI!

IATĂ CE VEI AFLA la seminar:

• Cum ajungi sa transformi pasiunea pentru 
frumusete intr-o mica afacere (cabinet)

• Cum alegem corect produsele cosmetice 
pe care sa le folosim in cabinet

• Cum ne fidelizam clientele - strategii

• Mituri și realități in cosmetica 

• Care sunt pasii esențiali ai rutinei de 
îngrijire a tenului - Demo Live utilizand 
produse Medica120Trainer – Diana Tomescu

Estetician



Cine sunt Trainerii? 
De la cine vei învăța? 

• Elena Badea - Managing Partner, Valoria Business Solutions. 
Experiența Elenei este recunoscută în următoarele domenii 
principale: Consultanta in strategia de Marketing, Brand si PR. Ca 
public speaker, ajunge la peste 200 de ore de vorbit in public într-
un an, fiind de asemenea un trainer pasionat, cu mai mult de 1000 
de ore de instruire livrate în ultimii 4 ani. În afară de subiectele 
legate de marketing, acoperă și alte subiecte, printre care: 
branding personal, comunicare persuasivă, psihologia vânzărilor, 
psihologia leadershipului.

• Ozana Giușcă - Cunoscuta drept Smart Profits Accelerator, 
anume Accelerator de Profituri Inteligente, Ozana este un 
antreprenor innascut, care a lansat afaceri in retail, moda, 
consultanta si tehnologie si totodata autorul unui best-seller pe 
Amazon. Cea mai recenta lucrare a sa, Afacere fara Limite, este o 
serie de 7 volume care contine 101 strategii pentru a duce orice 
afacere la urmatorul nivel. 

• Roxana Bucur - Planificator și consultant financiar independent 
Avand in spate expertiza personala si profesionala a unui consultant 
financiar in cadrul unei companii internationale de planificare si 
consultanta financiara, Roxana ii invata pe oameni cum sa isi 
recastige controlul asupra propriei vieti financiare. Autoarea primei 
carti de educatie financiara pentru copii: ”Maruntila si Bancnotila” 
si fondatoarea blog-ului: ”Psihologia banilor” 

• Roxana Mircea - activeaza de peste 10 ani in domeniul 
consultantei fondurilor europene si schemelor de ajutor de stat, 
timp in care a gestionat peste 200 de proiecte, inclusiv cu valori 
mari de pana la 36 mil euro. Partener in 2 companii de consultanta 
REI Finance Advisors si REI International Consulting si Presedintele 
Asociatiei Femeilor din Mediul Rural din Romania (www.afmr.ro)

http://www.afmr.ro/
http://www.financialmarket.ro/


Andreea Maria Paul – este fondatorul și Președintele ONG-ului INACO – Inițiativa

pentru Competitivitate. Este doctor în economie, lector universitar la Facultatea de

Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice din București. Totodata,

timp de opt ani a fost cercetător la Institutul de Economie Națională al Academiei

Române. A lansat 3 carti reprezentative pentru Femei, dintre care una reprezentativa

pentru Antreprenoriatul Feminin Romanesc: „FORTA ECONOMNICA A FEMEILOR”

(Ed.Polirom, 2016), “Forța civică a femeilor” (2018), „Forța politică a femeilor” (2011),

volum dedicat doamnelor active în toate partidele politice românești. In 2019 va lansa cel

de-al patrulea volum intitulat “FORȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ A FEMEILOR”

Ozana Giusca - a fost selectata in Top 100 Femei Tech din Silicon Valley si premiata

de revista Business Women pentru cel mai inovativ model de business. A fondat platforma

online Tooliers, care contine instrumente accesibile si de calitate pentru dezvoltarea

afacerilor mici si mijlocii, si este creatoarea Smart Business System™, sistemul care

sprijina antreprenorii sa isi construiasca propria lor Afacere Inteligenta. Este lector invitat

si membru al Advisory Board la CASS Business School din Londra.

Bianca Tudor – este consultant de branding şi antreprenor, iar de 3 ani încurajează

femeile să intre în afaceri. Munca ei a dat roade, iar în prezent reţeaua

internaţională Elite Business Women, pe care a fondat-o, numără peste 8.000 de femei

care au reuşit să performeze în mediul de afaceri. Bianca nu este de acord cu ideea de

discriminare pozitivă a femeilor, ci este de părere că o femeie poate performa la fel de

bine ca un bărbat fără să primească un ajutor suplimentar, de aceea ofeai încredere şi

curaj şi altor femei care vor să pătrundă în lumea afacerilor.

Our Motivational Speakers



Prezentare studiu



Organizator

Artfirst a creat si continua sa adune oameni 

talentati intr-o comunitate de artisti din 

dorinta de a da tuturor talentelor

oportunitatea de a fi descoperite, in cadrul 

unei expozitii de arta care ofera atat

expozantilor cat si celor avizi de frumos, o 

experienta unica si de neuitat. Pasiunea pentru 

arta este nu numai expusa dar si explicata prin

viu grai de catre artistii care de fiecare data se 

despart cu greu de creatiile proprii dar sunt 

totodata pregatiti pentru a picta, sculpta sau

scrie o noua poveste… 



• Platforma de informatii, analize, studii si stiri

economico-financiare, investitionale, Antreprenoriat si 

Tendinte Digitale

• Comunitate ce reuneste jurnalisti si specialisti in diferite

domenii de business care isi impartasesc experienta in 

calitate de Colaboratori

• Misiune:

❑ Sursa de informatii de incredere, din surse verificate, 

obiectiv analizate si expuse

❑ Suport pentru cititori in luarea deciziilor economico-

financiare potrivite in momente cheie din viata

(achiziţia unui imobil, contractarea unui 

credit/asigurari, investirea la bursa). 

❑ Sustinator al Educatiei Financiare si Investitionale

cu scopul cresterii incluziunii financiare a 

Populatiei din Romania 

We bring value to 
You & Your 
BusinessPartener Principal

http://www.financialmarket.ro/


Bucuresti, Romania

+40 723 16 12 21

office@financialmarket.ro

www.facebook.com/FinancialMarket

http://www.financialmarket.ro

www.linkedin.com/in/FinancialMarket

Livrăm valoare #PentruTine şi #PentruAfacereaTA
We bring value to You & Your Business

www.instagram.com/financial_market

Partener Media & Comunicare

Pentru informatii legate de sponsorizare contactati: 

tiberiu.porojan@financialmarket.ro 
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Andreea-Maria Paul

Presedinte INACO

Începând cu ora 18

Bianca Tudor-Fondator Elite 

Business Women

Our Motivational Speakers

Ozana Giușcă

Smart Profits Accelerator

Sâmbătă 2 Martie 2019

Cocktail & Art Expo

Maison 13, Dumbrava Rosie

Bucuresti (Gradina Icoanei)
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