Către: BUSINESS INFORMATION SYSTEMS S. R. L.
În atenţia: D-nei Corina Emilia CORNEA, Responsabil Marketing
Stimată Doamnă,
Avem deosebita plăcere de a vă anunţa organizarea celei de-a V-a ediţii a Galei Premiilor
e-Finance. Pentru a cincea oară, redacţia revistei aduce în avanscenă performerii anului 2007 din
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi din cel financiar-bancar.
Respectând tradiţia, comunităţile IT&C şi financiar-bancară se vor reuni la Gala Premiilor
e-Finance, pentru a afla care sunt câştigătorii celor 14 trofee, executate de cunoscutul artist plastic
Alexandru Ghilduş. Acestea recompensează eforturile şi impactul produselor, serviciilor,
parteneriatelor şi personalităţilor din domeniile respective asupra pieţei din anul precedent.

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 deosebit de 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, ediţia 2007, se va desfăşura la Hotelul Crowne Plaza, Crown
Ballroom, marţi, 4 martie, începând cu ora 18:15, 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 (BNR, MCTI, ARB, IBR, ANRCTI,
ANIS/ARIES, ANISP, APDETIC), firme de consultanţă şi cabinete de avocaţi specializate pe
domeniul IT&C, diplomaţi, analişti independenţi, jurnalişti din presa de specialitate.
Participarea la acest eveniment se va face pe baza unei liste selective de aproximativ 350 de
invitaţi, iar decernarea premiilor va fi precedată de un dineu şi de momente artistice - surpriză.
În speranţa participării dumneavoastră la acest important eveniment, vă asigurăm de înalta
noastră consideraţie.
Cu deosebită stimă,
Mihai SĂNDOIU
Directorul General al FINMEDIA
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PROGRAM
18:15
Primirea invitaţilor
19:00
Deschiderea GALEI
Georgeta CLINCA, director, Revista e-FINANCE
Cristian PAVEL, redactor şef, Revista e-FINANCE
Keynote Speakers
Radu Graţian GHEŢEA, preşedinte, Asociaţia Română a Băncilor
Radu GEORGESCU, preşedinte, ANIS/ARIES
19:15
Show premiere (partea 1-a)
Prezentarea nominalizărilor şi decernarea premiilor la categoriile:
e-Innovation
e-Succes
e-Shop
e-Internet-Banking
e-Telecom
e-Products/Services
- Provider
- Partnership
19:45
Recital Mircea Baniciu
20:15
Show premiere (partea 2-a)
Prezentarea nominalizărilor şi decernarea premiilor la categoriile:
e-Impact
- Bank
- Support
e-People
20:45
Bufet
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