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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 - IC
Events - 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?

Conferințele hibrid sunt evenimente complete, la care participanții pot lua
parte atât fizic, cât și online, având acces la toate beneficiile platformei IC
Events: networking, chat și Q&A, schimb de cărți de vizită, arhiva, webinarii,
standuri expo virtuale. 

https://ic.events/
https://ic.events/
https://ic.events/
https://ic.events/
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HR 2.0
(ediția 14)

Future Healthcare
(ediția 6)

Wall-Street Financial
Forum (ediția 14)

Digital Banking
Scorecard (ediția 2)

Energy Revolution
(ediția 1)

CSR - Growing
Responsible

(ediția 7)

Smart Future
(ediția 5)

Agricultura Viitorului
(ediția 4)

European Digital
Commerce (ediția 8)
CEO's Gala (ediția 2)

ReConstruct
(ediția 10)

Future Banking Gala
(ediția 3)

ecomTEAM
(ediția 13)

Startup Elites
(ediția 2)

Future Banking 
Summit

(ediția 9)

retailArena
(ediția 11)

Gala Wall-Street.ro
(ediția 11)

Retail Logistics and
Digitalization (ediția 1)

FMCG Balance in 2023:
path to a smart
consumption

(ediția 1)

Gala Kudika Good
Vibe Awards
(Prima ediție)

Green Start-Up
Sustainability

Forum & Awards
2023

(ediția 1)

Big Ideas Club (ediția 1)

Big Ideas Club 
(ediția 4)

Big Ideas Club (ediția 2)

Big Ideas Club 
(ediția 3)

Romania's 
Fintech Map



IAN

România a devenit un centru important pentru inovarea fintech în ultimii ani, cu un
număr tot mai mare de startup-uri și companii consacrate care conduc progresul în
sector. 
Fintech Map a stabilit deja o tradiție în ecosistemul local, ajungând la a patra ediție,
evidențiind evenimentele critice din călătoriile fintech-urilor din ultimii ani.

⚡Puteți explora Harta fintech 2022 a României aici.
Acest eveniment își propune să prezinte diversitatea și puterea ecosistemului fintech
din România. Vom evidenția actorii cheie și tendințele din industrie, precum și
explorarea oportunităților și provocărilor cu care se confruntă companiile fintech din
țară. Participanții vor avea șansa de a auzi de la unele dintre figurile de top din scena
fintech din România. Profitați de această oportunitate interesantă de a afla și de a
sărbători comunitatea înfloritoare fintech din România. 

Romania's  Fintech Map
Powered by Futurebanking.ro

Structură (eveniment online)

Ediția 2023

https://ic.events/landing/bHArYQ==/romania-s-fintech-map.html
https://futurebanking.ro/raport/romania-s-fintech-map-2022


FEB

1 200

Participanți In Person
& online

1 000 27 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
12 800

Statistici IC Events și engagement în social media 2022

Schimburi cărți de
vizită în platformă

HR 2.0  este evenimentul Wall-street.ro dedicat recrutării și retenției de
personal. De la beneficiile extrasalariale oferite de angajatori, până la
importul de forță de muncă din străinătate și modul în care construiești un
mediu de lucru sustenabil și incluziv, toate acestea își găsesc răspunsul
pe scena evenimentului HR 2.0.

HR 2.0
Ediția 14 

Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bGFLVQ==/hr-2-0.html
https://ic.events/landing/bDZFPQ==/hr-2-0.html
https://ic.events/landing/bmFVPQ==/reshaping-hr.html


MAR

500

Participanți In Person
& Online

300 28 100
Impresii în
social media

Utilizatori unici
15 000

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

Future Healthcare este evenimentul Wall-street.ro ce reunește unii dintre
cei mai importanți specialiști din domeniul medical și reprezentanți de top
ai industriei pharma. Discuțiile evidențiază tendințele din industria
farmaceutică, provocările sistemului de sănătate și cum putem avea
acces mai bun la servicii medicale. Prevenția, telemedicina, noile trenduri
în digitalizare și rolul echipamentelor medicale sunt doar câteva dintre
întrebările care își găsesc răspunsul la Future Healthcare.

Future Healthcare
Ediția 6

Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bUo0PQ==/future-healthcare.html
https://ic.events/landing/bGFHVg==/future-healthcare.html


MAR

1 200

Participanți In Person
& Online

400 26 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
7 000

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

Wall-street Financial Forum este evenimentul Wall-street.ro în care
analiști economici, reprezentanți ai mediului de business și ai autorităților
fac împreună o radiografie clară a economiei românești și a
instrumentelor de finanțare și digitalizare disponibile în piață, la care
mediul privat poate apela.

Wall-Street Financial
Forum

Ediția 14
Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bWFBPQ==/wall-street-financial-forum.html
https://ic.events/landing/bGFLVA==/wall-street-financial-forum.html


MAR

100

Participanți online și
In Person

300 20 300
Impresii în
social media

Utilizatori unici 
9 000

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 

Schimburi cărți de
vizită în platformă

A doua ediție a conferinței Digital Banking Scorecard va prezenta cel mai
așteptat raport care urmărește progresul banking-ului digital în România,
subliniază cele mai avansate propuneri digitale de urmat și caracteristicile
pe care băncile tradiționale caută să le implementeze în vederea efectuării
operațiunilor bancare la distanță.

Digital Banking
Scorecard

Ediția 2
Powered by FutureBanking.ro

Structură (eveniment hibrid)

Ediția anterioară

https://ic.events/landing/bGFHWA==/digital-banking-scorecard.html


MAR

investițiile în centrele comerciale care se dezvoltă în țară și în
viitoarele construcții planificate,
investiții în depozite noi și sustenabile,
procesul prin care un produs ajunge la clientul final,
contribuția digitalizării în construirea depozitelor/centrelor comerciale
verzi,
modalități rapide/alternative de livrare a produselor,
importanța infrastructurii (rutiere și feroviare) pentru dezvoltarea
spațiilor comerciale și a depozitelor.

Retailul nu ar putea exista fără segmentul de logistică ”din spatele
cortinei”, segment care investește constant în tehnologii de ultimă
generație și digitalizare. Pentru a ilustra importanța logisticii în întreaga
industrie de retail, Retail.ro dă startul conferinței Retail Logistics and
Digitalization.

Evenimentul va fi structurat în două paneluri, ambele analizând felul în
care tradiționalul se îmbină cu noile tehnologii.

Teme abordate în cadrul conferinței:

Retail Logistics and
Digitalization

Ediția 1
Powered by Retail.ro

Structură (eveniment hibrid)



MAR

start-up.ro prezintă seria de evenimente “Big Ideas Club” în care invităm
inovatorii României din orice domeniu de activitate, fie că vorbim de tehnologie,
de antreprenoriat, guvernanță, mediu să se întâlnească cu publicul start-up.ro
într-un mediu offline pentru a crea o serie de evenimente inspiraționale și
insightful, pornind de la conceptul “Big Ideas”.

Invitații start-up.ro vor avea 30 de minute pe scenă, în cadrul unui eveniment de
seară, pentru a discuta despre marile idei care le-au marcat viața, vor traduce
pe înțelesul lor inovația pe care o produc în piață, dar și acele lucruri care poate
le-au schimbat viața.

Ce a însemnat pentru un manager să renunțe la corporație și să se transforme
în cel mai bun barista din România? Cum a devenit o companie locală lider de
piață în Europa? Cum putem îmbunătăți România? Cum se poate schimba o
comunitate locală? Cum folosim tehnologia pentru a asigura categorii
defavorizate?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care ne-am gândit pentru o serie
de 4 evenimente desfășurate în 2023, în care atenția va fi pe speakerii
evenimentului și pe povestea lor de viață și pe lecțiile învățate.

Big Ideas Club vrea să fie un adevărat club al ideillor mari, unde publicul poate
deveni parte a acestui club de idei și cei din public pot fi speakeri la edițiile
următoare.

Big Ideas Club
Ediția 1

4 ediții Martie - Decembrie
Powered by start-up.ro

Structură (eveniment hibrid)

http://start-up.ro/
http://start-up.ro/
http://start-up.ro/


APR

Energy R/Evolution, una din cele mai importante dezbateri dedicate
acestui sector vital pentru economie și societate, aduce la aceeasi masă
cele mai importante voci din domeniul energiei, alături de care vom
dezbate provocările și oportunitățile momentului, dar și cele ale viitorului.

Wall-Street.ro vă invită, alături de cei mai importanți decidenți,
reprezentanți și specialiști din domeniul energiei, la conferința anuală
„Energy R/Evolution”, una din cele mai importante dezbateri dedicate
acestui sector vital pentru economie și societate. După pandemie,
România se confruntă cu o nouă criză: cea a energiei. Trecem printr-o
restructurare a arhitecturii energetice europene fără precedent, iar
provocările vin din două direcții. Pe de o parte, contextul geopolitic pare să
schimbe în fiecare zi regulile jocului. Pe de altă parte, trecerea la surse
verzi de energie ne impune să ne schimbăm nu doar obiceiurile de
consum privind acest subiect, ci chiar și mindset-ul. 

În acest context, provocarea, la nivelul României, nu este doar pentru
consumatorii finali, ci, în la fel de mare măsură, pentru actorii din piață și
pentru decidenții politici. În același timp, este și o oportunitate uriașă, ce
ar putea duce la o reconfigurare a sectorului prin deschiderea de noi
opțiuni, mai ales în orizontul energiilor regenerabile. 

Energy R/Evolution
Prima ediție

Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)



APR

500

Participanți online și
In Person, ultimele 3
ediții

350 52 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
39 400

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

CSR - Growing Responsible este evenimentul Wall-street.ro ce urmărește
activitatea mediului de business în zona de responsabilitate socială
corporativă, aducându-l la aceeași masă cu mediul public pentru a creiona
strategii menite să ajute dezvoltarea întregii societăți. 

CSR 
 Growing Responsible

Ediția 7
Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bGFHWg==/csr-growing-responsible.html
https://ic.events/landing/bGFhYQ==/csr-growing-responsible.html
https://ic.events/landing/bGFDUg==/csr-growing-responsible.html


APR

545

Participanți In Person
& online  

400 21 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
10 500

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

Smart Future este un eveniment care analizează cele mai importante trenduri ale
momentului în tehnologia din România, o hartă a viitorului când vine vorba de securitate,
5G, web3 și toate tehnologiile de impact pentru viitorul omenirii, dar și cum pot fi ele
implementate în România.
Viitorul tehnologiei și al economiei va fi influențat de capacitatea de inovație a
companiilor și de digitalizarea țărilor. Concepte precum inteligența artificială, Web3,
roboți, software sau industriali, Smart City vor transforma mediul nostru.
De ce tehnologie? Pentru că suntem parte a unei noi revoluții care va transforma lumea și
va influența economiile. În cadrul Smart Future - România-n Cloud vom căuta acea
Românie ascunsă și inovatoare care gândește deja viitorul.

Smart Future
România-n Cloud

Ediția 5
Powered by Start-up.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile
anterioare

https://ic.events/landing/bGFLWA==/smart-future.html
https://ic.events/landing/bWFJPQ==/smart-future.html


MAI

150

Participanți In Person
& online

210 42 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
23 500

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

Agricultura Viitorului este evenimentul Wall-street.ro dedicat agriculturii
românești, ce abordează subiecte de actualitate atât pentru fermieri, cât și
pentru marile companii din industrie, punând accent pe strategiile de business
și politicile guvernamentale necesare pentru susținerea unui sector vital pentru
economie.

Agricultura Viitorului
Ediția 4

Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bGFHYQ==/agricultura-viitorului.html
https://ic.events/landing/bWFVPQ==/agricultura-viitorului.html


MAI

6 300

Participanți In Person
& online

1 500 200 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
75 000

Statistici IC Events și engagement în social media ultimele 3 evenimente

Schimburi de cărți de
vizită în platformă

Este clar: comerțul se confruntă cu unii dintre cei mai provocatori ani din istoria recentă
și, pentru a fi unul dintre câștigători ai nevoie, în primul rând, să fii la curent cu tot ce se
întâmplă pe piață. European Digital Commerce (EDC) vine nu numai cu cei mai calificați
specialiști din industrie, ci și cu prezentări practice, workshop-uri și networking de
calitate. Totul este pus la punct pentru a genera noi oportunități pentru compania ta,
pentru a sublinia noi tendințe în domeniu, pentru a implementa noi soluții și deci a ieși
victorios din această perioadă dificilă. 

Cum te poți adapta la mediul economic și geostrategic provocator cu care ne
confruntăm astăzi? Ce instrumente ar trebui să utilizezi pentru a interacționa cu clienții
și a-i convinge să cumpere mai mult (și mai des)? Să vorbim despre tehnologiile
viitoare și să te sprijinim să treci înaintea concurenților tăi! Toate aceste și multe altele
vor fi acoperite în timpul celor peste 8 ore de conținut și networking oferite de EDC. 

Fashion, electroIT, DIY, FMCG & Grocery, sunt doar câteva dintre verticalele pe care le
vom acoperi la ediția din mai, 2023. În plus, evenimentul va reuni specialiști SEO și PPC,
precum și experți în platforme de comerț electronic. 

European Digital
Commerce Summit

Ediția 8 
EDC Summit - The Future was Yesterday. Let's Build a New Tomorrow. 

Powered by VTEX & Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Ediții anterioare

https://ic.events/landing/bGFhUw==/european-digital-commerce.html
https://ic.events/landing/bGFHVw==/european-digital-commerce.html
https://ic.events/landing/blowPQ==/european-digital-commerce.html


MAI

Invitați
150 24 000

Impresii în
social media

Utilizatori unici
20 000

Statistici IC Events și engagement în social media

CEO`s Gala este evenimentul Wall-street.ro care premiază liderii din diverse
industrii, recunoscuți pentru pasiunea lor pentru business și contribuția pe
care o au la dezvoltarea antreprenoriatului în România.

CEO's Gala
Ediția 2

Powered by Wall-Street.ro

Structură
Gală de premiere & cocktail

Ediția anterioară

https://ic.events/landing/bGFXWA==/ceo-s-gala.html


MAI

Industria de retail crește pe zi ce trece și, odată cu ea, se înmulțesc și
provocările. În acest context volatil, Retail.ro lansează evenimentul FMCG
Balance in 2023: path to a smart consumption, o conferință care își
propune să aducă la scenă deschisă mici și mari producători din țară.

Vom discuta despre strategiile companiilor, planurile de expansiune și cele
mai presante impedimente ale momentului. Totodată, vom analiza și cum
s-a schimbat comportamentul clienților la nivel național, dar și care sunt
modalitățile prin care producătorii promovează un consum echilibrat. 

FMCG Balance in 2023: path
to a smart consumption

Ediția 1
Powered by Retail.ro

Structură (eveniment hibrid)



IUN

100

Participanți In Person
& online

210 59 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
28 500

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

reConstruct este evenimentul Wall-street.ro dedicat pieței imobiliare, ce se
concentrează pe fiecare verticală a acesteia. De la ultimele tendințe de pe
piața de birouri, planurile de dezvoltare din segmentul rezidențial și până
la modul în care se dezvoltă parcurile logistice, toate acestea își găsesc
răspunsul pe scena evenimentului reConstruct.

reConstruct
Ediția 10

Powered by Wall-Street.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bGFLWg==/reconstruct.html
https://ic.events/landing/bTZFPQ==/reconstruct.html


IUN

Ediția anterioară

Ajunsă la a 3-a ediție, Gala Future Banking va prezenta din nou cele mai
promițătoare fintech-uri din România, cele mai active bănci în mediul
digital banking și parteneriatele care au schimbat peisajul financiar local.
Membrii stimați ai juriului vor evalua aplicațiile și vor vota cei mai buni
jucători din diferite categorii.

 Gala Future Banking
Ediția 3

Powered by Future Banking.ro

Strctură
Gală de premiere & cocktail

Invitați
150 27 000

Impresii in
social media

Utilizatori unici
3 500

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

https://ic.events/landing/bGFLVw==/gala-future-banking.html


IUN

Gala Kudika Good Vibe Awards – evenimentul în care premiem ideile
care schimbă lumea! Începând cu 2023, vom onora acțiunile, oamenii,
brandurile și companiile care excelează în construirea unui viitor mai
bun, mai verde, mai curat și mai sigur. În mijlocul unui lung șir de știri
negative, scoatem în față toate inițiativele demarate pentru a face lumea
în care trăim un pic mai bună.

Gala Kudika Good Vibe Awards

Ediția 1
Powered by Kudika.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare Kudika Party

Invitați
200

Categorii premii:
 1. Most inspiring community award 
 2. Good vibe role model award
 3. Green fashion award 
 4. Most inclusive fashion brand 
 5. Green beauty award

6. Women in power award 
7. Most inspiring artist award 
8. Green innovation award 
9. Innovation in health award
10. Women for Women Award 



JUL

Green Start-Up Sustainability Forum & Awards 2023 este un
eveniment ce se va desfășura pe parcursul unei zile. Forumul va
aduce la aceeași masă actorii relevanți pentru strategia României de
a deveni o țară cu adevărat sustenabilă și va reuni atât oficiali al
administrației publice, cât și experți de mediu și sustenabilitate,
companii și startup-uri care vin cu soluții ce pot accelera progresul pe
care-l facem pentru a deveni o țară ”verde”. 

În cadrul ceremoniei de premiere vom recunoaște eforturile
inovatorilor, organizațiilor care ne inspiră să fim mai responsabili cu
resursele pe care le avem la dispoziție și să asigurăm un viitor și
pentru copiii noștri.

Green Start-Up
Sustainability Forum &

Awards 2023
First edition

Powered by Green Start-up

Structură (eveniment hibrid)



SEP

2 600

Participanți In Person
& online

750 140 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
32 000

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

ecomTEAM - cunoscut în piață drept team building-ul e-commerce-ului
românesc, ecomTEAM este evenimentul care adună an de an la Brașov
zeci de specialiști în comerțul electronic. De la reprezentanți ai
magazinelor online mici și medii, până la giganți cu renume în industrie,
specialiști în digital marketing, furnizori de tehnologie și jucători de pe
piața de curierat, ecomTEAM adună anual peste 30 de speakeri și o
audiență offline de aproximativ 300 de participanți.

ecomTEAM
Ediția 13

Powered by Wall-street.ro

Structură (eveniment hibrid, Brașov)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bDZZPQ==/ecomteam-2021.html
https://ic.events/landing/bmFZPQ==/ecomteam-2022.html


SEP

Startup Elites este o tabără de antreprenoriat cu vibe de festival. Aducem
alături de noi 30 de participanți și participante, speakeri care au experiență
în antreprenoriat sau în specializările lor, provocări distractive de business
și nu numai, dar și distracție.
Evenimentul de 4 zile, cunoscut anterior ca Startup Your Life, devine
Startup Elites și se dedică celor mai buni tineri, care vor să se dezvolte în
lumea afacerilor, a startup-urilor și nu numai. Tabăra va fi o oportunitate
de învățare, networking, dar și de relaxare la munte.
Pe scurt, Startup Elites este ca un team building pentru viitorul
antreprenoriatului românesc.

Startup Elites
Ediția 2

Powered by Start-up.ro

Structură (eveniment fizic, tabără)

Ediția anterioară

Participanți
30

https://start-up.ro/startupelites


OCT

1 200

Participanți In Person
& online

650 45 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
18 500

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi cărți de
vizită în platformă

Summit-ul este cel mai mare eveniment Future Banking, cu peste 1000
de participanți (fizic și online), peste 40 de speakeri și liderii din banking si
fintech pe aceeași scenă, timp de două zile. Prezentări de specialitate,
speakeri internationali inspiraționali, sute de întâlniri face-to-face, care au
condus la parteneriate, sunt motivele pentru care Future Banking Summit
este cea mai așteptată experiență fintech din timpul anului. 

Future Banking Summit
Ediția 9

Powered by FutureBanking.ro

Structură (eveniment hibrid, Brașov)

Edițiile anteriore

https://ic.events/landing/bVo4PQ==/future-banking.html
https://ic.events/landing/bGFPUw==/future-banking-summit.html


NOV

4 900

Participanți In Person
& online

1 100 115 000
Impresii în
social media

Utilizatori unici
44 000

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

Schimburi de cărți de
vizită în platformă

retailArena este unul dintre cele mai mari evenimente de profil din regiune,
ce adună an de an reprezentanți ai principalilor retaileri, jucători cheie din
FMCG, cele mai mari companii de curierat, dar si furnizori de tehnologie
locali și internaționali.

retailArena
Ediția 11

Powered by Wall-street.ro & Retail.ro

Structură (eveniment hibrid)

Edițiile anterioare

https://ic.events/landing/bktZPQ==/retailarena-2021.html
https://ic.events/landing/bGFPWA==/retailarena.html


NOV

Gala Wall-street.ro este evenimentul care celebrează reușita în business
prin acordarea de premii companiilor care s-au remarcat de-a lungul anului
prin modul în care și-au desfășurat activitatea și au pus umărul la
creșterea industriei din care fac parte.

Gala Wall-Street.ro
Ediția 11

Powered by Wall-Street.ro

Structură
Gală de premiere & cocktail

Ediția anterioară

Invitați
250 23 500

Impresii in
social media

Utilizatori unici
18 000

Statistici IC Events și engagement în social media 2022 & 2021

https://ic.events/landing/bGFPVA==/gala-wall-street-2022.html


Vă mulțumim!

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați!

2023

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

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

mailto:anamaria.nedelcu@internetcorp.ro
mailto:anamaria.nedelcu@internetcorp.ro
mailto:anamaria.nedelcu@internetcorp.ro
mailto:anamaria.nedelcu@internetcorp.ro
mailto:andreea.chis@internetcorp.ro
mailto:andreea.chis@internetcorp.ro
mailto:andreea.chis@internetcorp.ro
mailto:andreea.chis@internetcorp.ro
mailto:andreea.chis@internetcorp.ro

