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InternetCorp Events

Într-o perioadă în care adaptarea și schimbarea rapidă a
paradigmelor sunt cuvintele de ordine în mediul de business,
evenimentele InternetCorp se mută și în mediul virtual, devenind
evenimente hibrid.

Platforma dezvoltată de echipele de programare și creație ale
InternetCorp va include toate interacțiunile cheie pe care le avem în
cadrul unor evenimente offline, de la vizionarea standurilor în demo
zone și până la networking-ul cu speakerii și participanții.

Vizibilitate dublă - atât în online, cât și în offline
Posibilitatea de a ajunge la un număr mai mare de participanți din
toată țara
Interacțiune valoroasă cu participanții prin platforma IC Events
Date și statistici din platforma online
Generare de lead-uri

Care sunt beneficiile unor evenimente hibrid?
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Retail.ro continuă în 2022 seria retailTalks, webinarii online cu

profesioniști din industrie, unde discutăm despre cele mai mari provocări

în domeniile de retail, FMCG, eCommerce și unde dezbatem strategii,

soluții și recomandări care se pot dovedi câștigătoare în noua eră a

retailului. 

Fie că vorbim de trecerea din offline în online, reprofilarea pe un alt

segment de producție sau noile strategii pe care le putem implementa

pentru a ne adapta la noile nevoi de consum, seria RetailTalks aduce

sfaturi practice și inspirație pentru jucătorii afectați de criză.

 

Seria retailTalks continuă pe tot parcursul anului cu webinarii pe teme

precum: Sustenabilitate în retail/Economie circulară în retailul

local/Digitalizare/Centre comerciale și chiriași - viitorul

cumpărăturilor/Reamenajări și achiziții noi pentru case și terase/HR în

retail: beneficii și trenduri în industrie/Vinul local în retailul

modern/Fabricat în România.

Structură (evenimente virtuale)

retailTalks

Serie de evenimente Retail.ro,
powered by Wall-Street.ro



Conferința Digital Banking Scorecard prezintă, în premieră pentru piața

din România, un raport local care dezvăluie evoluțiile băncilor de pe plan

local, din perspectiva transformării digitale. Realizat de experții Future

Banking, raportul va prezenta în detaliu stadiul digitalizării în instituțiile

bancare, conform unei metodologii aplicate cu succes pe plan

internațional. 

Conferința aduce în fața publicului atât raportul digitalizării băncilor din

România, dar și studii de caz despre cum arată bankingul digital în 2022. 

Temele acestei ediții vor cuprinde și elemente de banking digital, de la

creditarea online și plățile mobile și până la funcționalitățile de

securitate. Panelul de speakeri reunește lideri din industria bancară și

instituții financiare prezente în România.  

Structură (eveniment hibrid)

Digital Banking
Scorecard

Editia I- 24 Februarie
eveniment powered by FutureBanking.ro



Era tehnologiei ne pune în fața unor transformări cu care trebuie să ne adaptăm

rapid și care nu ne permit răspunsuri întârziate. Astfel, cea de-a cincea ediție a

Conferinței Future Healthcare, organizată de Wall-Street.ro, își propune să

evidențieze noile trenduri în digitalizarea medicinei, care ajută la modernizarea

sistemului. 

Alături de specialiști din domeniu, vom analiza efectele digitalizării în sistemul

de sănătate românesc și cât de bine a reușit acesta să integreze noile modele

de îngrijire a pacienților. De la echipamente medicale de ultimă generație la

telemedicină, vom încerca să aflăm cum au sau cum vor contribui acestea la

reforma în sănătate. 

Este telemedicina un real ajutor pentru relația dintre medic și pacient? Sunt

noile tehnologii un motor în vindecarea rapidă a pacientului? Este prevenția pe

lista obiectivelor din 2022? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările cărora

le vom căuta răspunsuri. De asemenea, discuțiile se vor opri și asupra

implementării unei strategii naționale coerente la nivelul sistemului, cu scopul

de a obține un echilibru în relația pacient-medic-companii medicale. 

Structură (eveniment virtual)

Future Healthcare- Sănătatea,
între prevenție și digitalizare

Ediția a 5-a – 22 Martie
Eveniment Wall-Street.ro



În prima zi a evenimentului Wall-street Financial Forum: România, între
creșterea economică record, explozia inflației și susținerea IMM-urilor,
ne propunem să realizăm alături de specialiștii din piață o radiografie a
economiei locale, luând în același timp și pulsul implementării PNRR. 

Vom discuta despre măsurile luate de BNR și despre cum arată situația în
sistemul bancar din punct de vedere al economisirii și finanțării. Nu în
ultimul rând, transformarea digitală își va avea un loc important pe
agenda conferinței.

Ziua a doua a Financial Forum va fi dedicată zonei economice formate din
IMM-uri și startup-uri. În 2021 startup-urile din România au primit 118
milioane de euro investiție, un an record în epoca post UiPath. Piața
crește, iar startup-urile se maturizează, la fel ca și nivelurile de investiție.
Pe măsură ce se vorbește și de viza pentru specialiștii nomazi, România
poate deveni o piață care să primească startup-uri din alte țări aici,
programele de accelerare fiind deja, în epoca post-pandemică, pline de
startup-uri din diverse țări din regiune. 

De asemenea, zona de IMM înseamnă o contribuție importantă la
economie, dar una care a fost afectată în ultimii ani. Vom discuta despre
importanța lor pentru dezvoltarea economiei României și impactul la
buget. 

Structură (eveniment virtual)

Wall-street Financial Forum:
România, între creșterea economică
record și explozia inflației 

Ediția a 13-a – 29&30 Martie 
Eveniment Wall-Street.ro & Start-up.ro



România a intrat în al doilea an de pandemie și a ajuns în punctul în care
digitalul nu mai reprezintă un element străin pentru niciun angajator.
Munca hibrid s-a instalat deja confortabil în rândul companiilor, dar aduce
încă multe provocări, dat fiind faptul că nu există un precedent pentru un
asemenea stil de muncă. Cum s-a schimbat mindset-ul angajatorilor și
angajaților, după ce întoarcerea la birou a făcut mai mult pași înapoi decât
înainte?
Deficitul de personal afectează întreaga economie, iar oamenii de HR se află în prima
linie. Aflăm împreună de ce sunt atât de multe CV-uri pe masa recrutorilor, dar atât
de puțini specialiști în piață și de ce deficitul de personal trebuie să fie o problemă de
business, nu doar de HR. Aducem în fața voastră cele mai importante voci din
industrie, alături de care dezbatem problemele reale ale forței de muncă. 
 
Principalele teme de discuție:
Cum adaptăm politica de salarizare la evoluția dinamică a pieței muncii și a
economiei ; Cum afectează schimbările de ordin fiscal retenția angajaților din
companii ; Importul de candidați străini, o soluție pentru criza forței de muncă, dar
pentru cât? ; Mijloace eficiente de detensionare a pieței forței de muncă ; Cum
trebuie să arate o campanie de employer branding în 2022 ; Viitorul spațiilor de
birouri: munca hibrid, un model performant de lucru sau o capcană pe termen lung?  
Cum a schimbat pandemia retenția angajaților: sfaturi de la experți ; Retenția
angajaților și raportarea ESG, principalele provocări ale anului ; Stimularea diversității
și incluziunii la locul de muncă

Structură (eveniment virtual)

HR 2.0: Preparing for
the Future of Work

Ediția a 13-a - 5 Aprilie
Eveniment Wall-Street.ro



Fashion ROute este un eveniment dedicat industriei de fashion, în care ne
propunem să dezbatem cum va evolua piața și cum vor putea brandurile
internaționale și locale să se adapteze schimbărilor aduse de
transformarea digitală.

Într-o perioadă în care vânzările offline au suferit din cauza restricțiilor,
comerțul online a venit ca un colac de salvare pentru business-urile din
industrie. 

Discuțiile din paneluri se vor concentra pe teme precum nevoia de
digitalizare a magazinelor de modă, cum arată apetitul românilor pentru
brandurile de fashion, ce pot face companiile pentru a oferi
consumatorilor variante mai sustenabile și cum a evoluat relația dintre
centrele comerciale și retailerii de fashion în ultimul an.
 
Teme: De la consumerism către sustenabilitate: care sunt pașii pe care
trebuie să-i urmeze industria de Fashion/Digitalizarea în industria de
fashion: cum s-a schimbat shopping-ul online și cum va arăta viitorul/Cum
arată colaborarea dintre centrele comerciale și retailerii de fashion în
2022.

Structură (eveniment virtual)

Fashion ROute: How technology
and sustainable fashion blend

Ediția a 3-a - 12 Aprilie
Eveniment Wall-Street.ro



Digitalizarea afacerilor și a statului
Agricultura Viitorului în România 
Sustenabilitate prin tehnologie - cum construim sustenabil viitorul
Educație pentru viitor și pregătirea pentru piața muncii - joburile
viitorului

Smart Future este evenimentul în care aducem în același loc oamenii care
setează viitorul României. Lansăm o dezbatere ce va puncta clar care sunt
modurile prin care tehnologia poate schimba țara, transformările care deja
au început și oamenii care contribuie la viitorul conectat al României, unul
modern și sustenabil. 

Smart Future a discutat tradițional în ultimii ani despre cum tehnologia ne
transformă existența, fie că am vorbit despre evoluția orașelor,
transformarea industriei și a orașelor. 

Tehnologia reprezintă o miză importantă pentru România. Numai
inteligența artificială poate aduce 40 de miliarde de euro în economia
României. Digitalizarea, agricultura modernă, sustenabilitatea și educația
sunt puncte cheie pentru o Românie „ca afară”. Vom descoperi și vom
prezenta publicului larg, dar și oamenilor din aceste industrii modul în care
tehnologia schimbă totul. 

Patru piloni ai dezvoltării României pe care-i vom aborda: 

Structură (eveniment virtual)

Smart Future -
Construim Viitorul

Ediția a 4-a, 14 Aprilie
Eveniment Start-up.ro



Cum (și de ce) să-ți adaptezi valorile companiei pentru a-ți crește scorul ESG
Responsabilitatea socială - business-uri sustenabile și durabile și impactul lor asupra
comunităților
Reglementări locale și europene privind indicii ESG
Finanțare și oportunități pentru companiile ce pun accent pe indicii ESG

Incluziunea digitală: Planul de acțiune al UE pentru educație digitală 2021-2027
Impactul implicării mediului privat în incluziunea digitală
Accesul la educație: diversitate și egalitatea de șanse

CCea de-a cincea ediție a conferinței CSR Growing Responsible se concentrează în jurul
ideii de incluziune, atât socială cât și digitală și punctează importanța din ce în ce mai mare
a performanței companiilor în ceea ce privește factorii de mediu, sociali și de
guvernanță(ESG). 

Evenimentul CSR 2022: Importanța raportărilor ESG și a incluziunii digitale, organizat de
Green Start-Up și Wall-street.ro pe 10 mai, abordează teme precum modul în care trebuie
adaptate valorile companiei pentru a crește scorul ESG( enviromental, social and
governance), reglementările locale și europene privind acești indicatori și posibilitatea de a
atrage finanțări mai mari în momentul în care raportarea non-financiară devine o prioritate. 

De asemenea, alături de specialiștii din piață vom discuta și despre importanța incluziunii
digitale, a cărei dezvoltare devine vitală în conturarea unui sistem educațional adaptat erei
digitale, menit să pregătească tinerii pentru job-urile viitorului. 

Panel I - Intersecția dintre CSR și ESG 

Panel II - Incluziunea digitală: Educația de maine, construită cu ajutorul oferit astăzi de
mediul privat

Structură (eveniment online)

CSR GROWING RESPONSIBLE
Importanța raportărilor ESG și
a incluziunii digitale
Ediția a 5-a, 10 Mai
Eveniment Green Start-up.ro, Start-up.ro & Wall-Street.ro 



Anul 2021 a fost unul foarte bun pentru agricultură, România înregistrând
producții istorice de cereale. În același timp, 2021 a fost anul scumpirilor.
În cadrul conferinței dedicate agriculturii românești vom afla de la
specialiști cum se anunță anul agricol 2022 și cât de pregătite sunt
afacerile.

Ne propunem să abordăm subiecte de interes din sectorul agricol atât
pentru fermieri, importanți jucători din industria de agribusiness, cât și
pentru consumatorul final. De asemenea, vom trece în agendă
oportunitățile de finanțare: care sunt criteriile de selecție și de ce piedici
se lovesc viitorii antreprenori când caută să acceseze fonduri. 
 
Cum a evoluat producția și consumul de alimente bio? Ce pot face
autoritățile pentru a dezvolta piața de desfacere din România? Cum pot
marile companii să reducă risipa alimentară? Sunt doar câteva întrebări la
care vor răspunde specialiștii din agricultură în cadrul evenimentului.
 
Teme de discuție: Agricultura în 2022, o radiografie a pieței: cum se
anunță recoltele din acest an și cât ar mai putea crește prețurile/România
și obiectivele Uniunii Europene: cum putem atinge țintele pentru
agricultura bio/Ce rol joacă marile companii și retailerii pentru a combate
risipa alimentară/Finanțare în agricultură: ce oportunități pentru
dezvoltare au în prezent investitorii din industrie/Transformarea digitală a
industriei: care sunt pașii către agricultura modernă.

Structură (eveniment virtual)

Agricultura Viitorului: care sunt
pașii către o industrie modernă

Ediția a 3-a, 18 Mai 
Eveniment Wall-Street.ro



Un eveniment dedicat siguranței online organizat pe platforma de
evenimente virtuale IC Events în care vom discuta despre principalele
aspecte privind cybersecurity pentru afaceri, pentru state, vom discuta
despre viitorul siguranței online, dar și despre protecția personală. 

Evenimentul va fi împărțit în 3 paneluri dedicate celor 3 zone - 
Business Cybersecurity, The Future of Cybersecurity și Personal
Security. 

În primul panel vom aborda aspecte apărute în ultimii 2 ani cu precădere
din cauza muncii de acasă sau muncii hibride, dar și readaptarea
companiilor la un mix de work from home și office, plus protecția datelor.
 
În Panelul Future of Cybersecurity vom discuta despre tehnologiile
dezvoltate de companii, folosirea AI, Kubernetes sau Blockchain, impactul
5G, dar și despre securitatea cibernetică drept politică de stat. 

În Panelul Personal Security vom aborda tematica pe înțelesul tuturor,
pentru că utilizatorii casnici sunt victime ale celor mai cunoscute tipuri de
atacuri, cum ar fi phishing-ul sau ransomware-ul și vom încerca să
traducem pe înțelesul tuturor aspectele tehnice. 

Structură (eveniment virtual)

Future of Security by IC Events

Prima ediție, 26 Mai 
Eveniment IC Events & Wall-Street.ro



Gala Future Banking are scopul de a premia cele mai importante inițiative

din industria financiar-bancară, care au rolul de a schimba societatea și

economia locală. Vor fi recunoscute progresele făcute în ultimul an de

băncile, IFN-urile sau start-up-urile de tip fintech din România.

Evenimentul și-a propus să pună reflectoarele pe cele mai importante

inovații, produse, servicii sau oameni care fac posibilă transformarea

digitală către viitorul pe care ni-l imaginăm cu toții. 

Gala este și un prilej de conectare și de networking pentru toți cei prezenți

și de celebrare a industriei, într-un cadru informal. 

Structură (eveniment hibrid)

Future Banking
Gala 

Ediția a 2-a, 9 Iunie
Eveniment FutureBanking.ro



După un an 2021 care a fost generos cu segmentul rezidențial, îngăduitor

cu dezvoltarea de retail, la fel de incert pentru jucătorii din segmentul

office și care i-a pus în dificultate pe constructori din cauza scumpirilor

materialelor, dar și din cauza lipsei forței de muncă, 2022 ar trebui să fie

anul în care piața imobiliară ar putea să-și rezolve mai multe probleme.

Dezvoltatorii așteaptă deblocarea PUZ-urilor din Capitală, introducerea

unui TVA mai mic la proprietățile mai scumpe. Constructorii speră la o

stabilizare sau chiar scădere a prețurilor materiilor prime, iar proprietarii

de clădiri de birouri îi așteaptă pe chiriași înapoi la locul de muncă.

Jucătorii din piața de retail ar putea să-și reia dezvoltarea proiectelor mari,

care au lipsit în 2021, dar restricțiile sanitare încă le limitează activitățile.

Va fi un an nou de provocări sau de creștere și consolidare? reConstruct

2022 încearcă să găsească, alături de cei mai importanți specialiști din

piața imobiliară, dar și de autoritățile locale avizate, cele mai bune soluții

de creștere în 2022.

Structură (eveniment hibrid)

reConstruct 2022 – Încetinire
sau creștere la puterea  ?

Ediția a 9-a, 14 Iunie
Eveniment Wall-Street.ro

2



Într-o lume a business-ului a cărei schimbare se derulează din ce în ce mai

rapid, deciziile îndrăznețe, menite să fructifice oportunitățile care apar în aceste

vremuri, scot la iveală adevarații lideri. Sunt oamenii care nu se folosesc de

funcția imprimată pe cartea de vizită pentru a se cățăra pe un piedestal, ci

managerii a căror ușă e mereu deschisă pentru orice membru al organizației și

pentru noi idei care ar putea ajuta la dezvoltarea business-ului.

Viziunea, determinarea, asumarea deciziilor nepopulare și capacitatea de a-i

motiva pe cei din jurul lor să se autodepășească zi de zi, contribuie decisiv la

succesul organizațiilor pe care le reprezintă și la dezvoltarea unor echipe care

pun în prim-plan creativitatea și curajul de a face lucrurile diferit. 

În cadrul ”Wall-street CEO”s Gala: remarkable leaders that inspire in times of

disruption” aducem în fața dumneavoastră și premiem astfel de CEO's, a căror

pasiune pentru business schimbă o întreagă industrie, nu doar compania pe

care o conduc. 

Structură (eveniment hibrid)

CEO's Gala: Remarkable
leaders that inspire the future 

Ediția 1,  23 Iunie
Eveniment Wall-Street.ro



Industria de e-commerce a înregistrat creșteri importante în ultimii doi ani.
Dincolo de noile afaceri care au făcut trecerea către comerțul online, din
ce în ce mai mulți români au pus pentru prima dată produsele într-un coș
virtual de cumpărături. 
 
Dincolo de eforturile făcute de către jucătorii locali pentru a susține
creșterea, vedem o dinamică mai mare și în rândul jucătorilor
internaționali în ceea ce privește interesul pentru România. 
 
La ecomTeam 2022, ce va avea loc pe 7 și 8 Septembrie, lumina
reflectoarelor va fi pe unele dintre cele mai importante magazine din
industrie și pe ”arhitecții” din spatele platformelor de e-commerce:
companii IT, platforme de e-commerce SaaS, agenții de marketing,
operatori de spații logistice, etc

Teme de discuție: Bunele practici în e-commerce pentru fiecare industrie
în ceea ce privește livrările/Achiziția de clienți și retenția acestora/UI&UX
experience, comerțul unificat și prezența într-un marketplace.

Structură (eveniment hibrid)

ecomTEAM 2022: e-commerce
becomes mandatory

Ediția a 12-a, 7&8 Septembrie, Hotel
Kronwell Brasov
Eveniment Wall-Street.ro



Start-up.ro vă prezintă Startup Elites Youth Bootcamp - un bootcamp de
antreprenoriat cu o atmosferă de festival, care reunește cei mai buni
studenți din cele mai cunoscute cluburi și asociații de business și
universități din România împreună cu antreprenori cu experiență, traineri
apreciați și invitați inspiraționali.

Ce vor învăța participanții mai exact? Branding, Tehnici Lean Startup,
Growth Hacking, Design Thinking, Cum să-ți finanțezi startup-ul, Aspecte
legale, Mindfulness, Leadership - ne vom strădui să le oferim toate
instrumentele de care au nevoie pentru a reuși în ecosistemul startup-
urilor. 

Bootcamp-ul va fi disponibil gratuit doar pentru cei mai buni 25 de
studenți din țară în fiecare an - vom alege candidații pe baza meritelor,
activității, ideilor de afaceri și hotărârii lor și îi vom recompensa cu un bilet
la cea mai bună și neconvențională școală de vară creată vreodată.
Startup Elites oferă tot ce e mai bun, însă doar pentru cei mai buni. 

Structură (offline)

Startup Elites - Youth bootcamp
2022

Prima ediție, 15- 18 Septembrie
Eveniment Start-up.ro



Impactul multinaționalelor la nivel local

Investiții verzi și infrastructură

Trecerea de la modelul fizic la cel hibrid

Cea de-a șasea ediție a conferinței CSR Growing Responsible se axează

pe importanța mediului înconjurător și pe modalitățile prin care companiile

pot ajuta la o economie a resurselor naturale.

În cadrul evenimentului vom discuta despre reciclarea corectă, dar mai cu

seamă despre tehnologiile care stau în spatele acestei soluții. La același

capitol se încadrează și eliminarea treptată a încăzirii pe lemne și care

sunt sistemele care ar duce la o modalitate ecologică de a ne fi bine pe

timp de iarnă.

De asemenea, vom analiza în ce măsură a afectat trecerea de la modul de

lucru fizic la cel hibrid și cum putem fructifica avantajele acestei

schimbări. Bineînțeles, impactul multinaționalelor este major în

conservarea mediului înconjurător și vom expune investițiile acestora

pentru un mediu sănătos.

Teme de discuție: 

Structură (eveniment online)

CSR GROWING RESPONSIBLE
IT and Green Technologies

Ediția a 6-a, 20 Septembrie
Eveniment Wall-Street.ro



Orașele României au multe zone care trebuie și pot fi revitalizate sau

îmbunătățite, potențialul lor nefiind exploatat la maximum. De la platforme

industriale, la clădirile vechi și cu valoare istorică, de la zonele lăsate în

paragină, până la monumentele istorice, toate pot aduce un plus calitativ

centrelor urbane. Având grijă de aceste zone putem crește calitatea

orașelor noastre, putem stimula economiile locale, atractivitatea turistică,

iar autoritățile locale și centrale pot crea surse suplimentare de venit. De

ce să cauți oportunități în afara orașelor, când majoritatea dispun deja de

oportunități de dezvoltare în locuri ignorate atât de sectorul privat, dar mai

ales de cel public. 

Urban re:Fresh își propune să aducă în atenția publică importanța

regenerării urbane angajând la un dialog transparent și direct, autoritățile

abilitate și investitorii care dispun de resurse și care doresc să

investească în astfel de proiecte și oportunități.
 

Structură (eveniment virtual)

Urban re:Fresh: Îngrijirea orașelor,
o responsabilitate pentru toți

Ediția a 2-a, 22 Septembrie
Eveniment Wall-Street.ro



Future Banking Summit este cel mai important eveniment din România

dedicat industriei bancare și fintech. Un eveniment de referință pentru

industrie, un reper în mediul de business din țara noastră și din regiune. 

Pe scena Future Banking Summit vor evolua speakeri internaționali de

prestigiu care vor prezenta tendințele din industria financiar-bancară.

 

În același timp, vorbitori de renume de pe piața locală prezintă cele mai

importante studii de caz legate de provocările transformărilor digitale din

companiile lor, dar și modul în care fintech-urile au revoluționat industria

financiară. 

Sunt așteptați peste 50 de speakeri și peste 1000 de participanți unici în

sistemul hibrid, pentru că tot ceea ce înseamnă inovație în banking și

fintech este prezentat în premieră la Future banking Summit. 

Structură (eveniment hibrid)

Future Banking
Summit

Ediția a 8-a, 5-6 Octombrie
Eveniment Wall-Street.ro



retailArena aniversează în 2022 zece ani. Pentru a celebra evenimentul

vom aduce pe scenă specialiști în retail, FMCG, logistică, curierat și

e-commerce cu o experiență mai mare de zece ani pe piața din România,

de la care vom afla în ce direcție se îndreaptă economia țării, ce provocări

trebuie luate în serios în prezent și care sunt trendurile de viitor. Brandurile

noi ne vor surprinde cu conceptele de business inovatoare și nișele pe

care aleg să le exploreze.

 

Timp de două zile vom discuta despre strategiile companiilor, planurile de

expansiune și cele mai presante impedimente ale momentului. Vom

aduce la lumină campaniile câștigătoare de marketing și soluțiile digitale

pentru ca business-urile să țină pasul cu vremurile care se schimbă

rapid. De asemenea, vom prezenta date de piață utile retailerilor și vom

afla de la ei ce se schimbă în comportamentul de consum al clientului.

r e t a i l A r e n a . r o

Structură (eveniment hibrid)

retailArena

Ediția a 10-a, 9-10 Noiembrie
Eveniment Retail.ro, powered by Wall-Street.ro

https://www.retailarena.ro/


Gala Wall-street.ro este un eveniment în cadrul căruia publicația de

business Wall-street.ro premiază companiile și reprezentanții mediului

de business a căror activitate în industriile din care fac parte poate fi

considerată un etalon de bune practici și profesionalism. 

Structură (eveniment hibrid)

Gala Wall-Street.ro
2022

Ediția a 10-a – 17 Noiembrie
Eveniment Wall-Street.ro



THANK YOU

Dacă sunteți interesați, putem organiza evenimente

on-demand - conferințe, workshop-uri, gale, în

conformitate cu ceea de doriți. 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați!

2022

Ana-Maria Nedelcu
Events Sales Director 
0739 835 742 
anamaria.nedelcu@internetcorp.ro

Dalilla Bobeica
Events Sales Manager
0765 547 276
dalilla@internetcorp.ro
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