Prima Conferinta Anuala de Management al Riscului de Creditare
Locul desfasurarii: Athenee Palace Hilton
Organizator: ICAP GROUP si CYCLE EUROPEAN

In perioada actuala, cand managementul riscului de creditare se afla in
centrul preocuparilor, suscitand un interes deosebit, ICAP Group, avand o
specializare bazata pe experienta indelungata in domeniu, creeaza o noua
oportunitate pentru ca toti profesionistii sa sa intalneasca si sa dezbata
aspecte de interes referitoare la riscul comercial. Conferinta isi propune sa
ofere informatii tuturor participantilor, din partea unor specialisti internationali
si a managerilor de top din Grecia. Vor fi prezenti vorbitori de prestigiu Richard Hunter, Managing Director Fitch Ratings, si Petr Vins, Director
General al Moody's Europa Centrala.
Mai mult decat atat, scopul conferintei este sa suscite discutii si sa invite la reflectie pe
tema riscului de creditare. Schimbul de idei, impreuna cu dialogul ocazionat de conferinta
ICAP pe tema practicilor concrete de minimizare a riscului comercial, reprezinta baza
pentru viitoarele planuri de actiune. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la
creditriskconference@icap.ro. ICAP ROMANIA Tel: 40 21 206 24 60 Fax: 40 21 206 26
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Despre ICAP ROMANIA
ICAP România î?i propune s? se impun? drept referin?? în serviciile de afaceri, devenind
partenerul preferat al companiilor interesate de servicii de gestiune a riscului, informa?ii de
afaceri, consultan?? în management sau recrutare de personal ?i colectare debite.
ICAP România î?i propune s? se impun? drept referin?? în serviciile de afaceri, devenind
partenerul preferat al companiilor interesate de servicii de gestiune a riscului, informa?ii de
afaceri, consultan?? în management sau recrutare de personal ?i colectare debite.
ICAP Group este unul dintre cele mai mari gupuri regionale de servicii pentru afaceri din
Sud-Estul Europei, cu peste 50 de ani de prezen?? în Grecia. Compania se afl? în plin
proces de extindere - pe lang? opera?iunile din România, localizate în Bucure?ti, ICAP a
deschis, de asemenea, birouri în Sofia - Bulgaria ?i în Belgrad – Serbia.
Participare: Intrare libera
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