


DeBizz Magazine, 

unica revistă de afaceri bilingvă

germano-română din România, 

vă invită, 

în data de 12 Iunie, 

începând cu ora 19.00, în incinta

J.W. Marriott Grand Hotel –

București, 

la cea de-a treia ediţie

a evenimentului

Lady Gala, 

pentru a sărbători realizările

doamnelor care susţin economia

autohtonă și participă la dezvoltarea

acesteia.



ARGUMENT

Cele mai multe femei care deţin calitatea

de asociat sau acţionar în companiile

active din România se încadrează în grupa

de vârstă 40-49 de ani, respectiv un 

procentaj de 29% dintr-un total de 482.746 

femei antreprenor, se arată într-un studiu

realizat de compania REGnet.ro. 

Independența financiară și

posibilitatea unui venit suplimentar sunt 

cei mai atractivi factori care determină

femeile să inițieze propria afacere, potrivit

raportului Amway Global 

Entrepreneurship Report.



TEMATICĂ

 Este conceptul ,,soft power” specific feminin și cum 

influenţează acest skill procesul decizional în afaceri?

 Cum pot fi angajaţi liderii și echipele în realizarea

transformării organizaţionale în viziunea femeilor de 

afaceri?

 Cele mai bune metode de a crea punţi între ţeluri și

actiuni în strategia de business

 Cele mai eficiente mijloace de motivare și

responsabilizare pentru stimularea dezvoltării

profesionale în abordarea feminină

 Business networking la feminin – tendinţe subtile în

relaţionarea antreprenorială

 Stilul personal feminin – între clasic și eclectic. Ce 

influenţe subtile induce în afaceri?

 Cele mai eficiente căi de administrare a timpului și

energiei în încercarea de a corela viaţa personală cu cea

profesională

 Modele de succes în management și tendinţa de migrare

către antreprenoriat



MODERATOR
Raluca Fiser

Președinte al Asociației Green Revolution (ONG de mediu)
Vicepreședinte - membru al Consiliului Federației Europene de 
Ciclism
Președintele Alianței Mondiale de Ciclism

Raluca a fondat în 2009 Asociația Green Revolution,
primul ONG român de ecologie urbană care implementează măsurile
care stau la baza construirii unui oraș verde. Expert în management
strategic și comunicare, ea coordonează proiecte de CSR și advocacy
de peste 10 ani. În calitate de Partener Managing Director, în 2007 a
lansat prima organizație de presă românească privind mediul de
afaceri și legislația privind mediul, numită Raportul Verde.

Ea este, de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea și
implementarea afacerilor, strategia și comunicarea, legătura cu
partenerii și rețelele strategice, inclusiv guverne, industrie și
societatea civilă, precum și asigurarea finanțării ONG-urilor. Green
Revolution este dezvoltatorul și operatorul proiectelor de partajare a
bicicletelor Ivelo (www.ivelo.ro), proiecte educaționale ecologice
Roaba de Cultura și Green Bee.

Din 2016 este vicepreședintele Federației Europene de
Ciclism iar in 2018 a fost votata președintele Alianței Mondiale de
Ciclism, lucrând la nivel european și global pentru a aduce mai mulți
oameni spre ciclism, mai des, în condiții mai bune și mai sigure, la
nivel mondial.



AGENDĂ

Seara va debuta cu o dezbatere la care vor participa
reprezentante ale mediului de business local și ale celui
diplomatic, antreprenoare și manageri. 

Discuţiile vor fi urmate de GALA DE PREMIERE a 
femeilor care au influenţat mediul de afaceri românesc, iar
distincţiile vor fi acordate de către reprezentanţi de seamă ai
business-ului local.

19:00 Înregistrare participanți și welcome coffee 

19:30 Dezbatere tematică

21:00 Decernarea Premiilor LADY GALA 2019 & Dinner

21:15 Moment artistic – Hall of Fame

21:30 Networking



Calendar evenimente 2019



DISTRIBUTIE REVISTA

LA NIVEL NATIONAL 

 Business Lounge-urile 

Aeroportului Otopeni;

 VIP lounge-ul Aeroportului 

Baneasa;

 Terminalul VIP de Aviatie 

Generala Tiriac Air;

 Business Lounge-ul 
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 Aeroportul International Sibiu

 Hoteluri 4* și 5* , cladiri de 

birouri si restaurante de lux;

 Ambasade, consulate, secții 

comerciale
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