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Între 8-12 noiembrie, la Zilele Biz, se reunesc profesioniștii care scriu istoria
afacerilor din România.
Cei mai importanți lideri din antreprenoriat, inovație, management, media &
marketing, CSR vin pe scena evenimentului în fața unei audiențe de top
management, specialiști și investitori.

Zilele Biz eveniment business afaceri
Între 8-12 noiembrie, la Zilele Biz, se reunesc profesioniștii care scriu istoria afacerilor
din România.
Cei mai importanți lideri din antreprenoriat, inovație, management, media &
marketing, CSR vin pe scena evenimentului în fața unei audiențe de top management,
specialiști și investitori.
Zilele Biz prezintă în maratonul LIVE, transmis pe pagina de Facebook și canalul de
YouTube Biz schimbul de idei, analizele, soluțiile și previziunile care trasează
tendințele din mediul de business românesc.
Luni, 8 noiembrie, la Ziua de Antreprenoriat vin ca speakeri antreprenorii care
schimbă fața businessului românesc. Temele de discuție explorează mindsetul de
antreprenor, networkingul în era digitală, capitalul inteligent și scalarea inteligentă,
într-o dezbatere cu focus pe realitatea economică a României. Descoperiți aici
programul complet și speakerii din Antreprenoriat: https://zilelebiz.ro/program/#luni
Marți, 9 noiembrie, la Ziua Inovației, vin față în față startup-urile românești pe val și
investitorii, într-o dezbatere cu focus pe abordarea inovației ca generator de putere,
pe remote workplace și pe experimentare ca fiind cea mai bună cale către inovație.
Descoperiți aici programul complet și speakerii din Antreprenoriat:
https://zilelebiz.ro/program/#marti
Miercuri, 10 noiembrie, la Ziua de Management dezbaterile explorează tendințele din
leadership, ce sunt managerii transformatori, cum abordăm introspecția ca regulă
pentru personal-growth și cum se obține performanța de la distanță în noul mediu de
muncă în regim hibrid.
Descoperiți aici programul complet și speakerii din Antreprenoriat:
https://zilelebiz.ro/program/#miercuri
Joi, 11 noiembrie, la Ziua de Marketing&Media aflăm despre cele mai eficiente
campanii, despre cele mai creative strategii ale brandurilor afectate de pandemie și
despre felul în care platformele digitale emergente schimbă comunicarea de brand.
Descoperiți aici programul complet și speakerii din Antreprenoriat:

https://zilelebiz.ro/program/#joi
Vineri, 12 noiembrie, la Ziua CSR, aflăm cum s-a redefinit sustenabilitatea în 2021 și
ce înseamnă abordarea CSR-ului ca investiție inteligentă, cum folosim creativitatea în
sustenabilitate și care sunt obiectivele de dezvoltare durabilă pentru un CEO implicat
și angajați inspirați.
Descoperiți aici programul complet și speakerii din Antreprenoriat:
https://zilelebiz.ro/program/#vineri
De 20 de ani, Zilele Biz este martorul tuturor transformărilor și evenimentelor
economice și de business din România. Din 2002 și până azi, la Zilele Biz s-au format
generații de profesioniști în antreprenoriat, management, comunicare și marketing.
De 20 de ani, Zilele Biz înseamnă networking profesionist pentru participanți și
content de calitate pentru audiență.
Ediția 20 a festivalului Zilele Biz este și anul acesta LIVE, într-o transmisiune gratuită
pe rețelele de socializare Biz. Pentru Live Streaming pe facebook accesează linkul:
https://www.facebook.com/events/600140481394891
Parteneri Antreprenoriat: Banca Transilvania, Nordis, Adrem, Siviero Maria
Parteneri Inovație: First Bank, Schneider Electric, Enel, Philip Morris International,
Samsung, Orange, Carrefour, Endava
Parteneri Management: Unilever, Penny, Brico Depot, Mercedes-Benz Romania,
Chivas, Apa Nova, NTT DATA
Media & Marketing: Campofrio, Answear, Huawei, Albalact, KFC, Siviero Maria, Tazz by
eMAG, Jam Session Agency
Parteneri CSR & Sustainability: LIDL, UniCredit Bank, JYSK, Air France KLM, Nespresso,
Orange
Cu susținerea: The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection
Europa FM, OVN Studio, Dare Digital, Update Advertising, COCOR
***
Despre Biz Agency
Businessul Biz Agency înglobează revista Biz, Biz Events – o divizie puternică de
organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing
pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online
revistabiz.ro.
Biz este brandul care reunește o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât
online, cât și offline.
Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante
studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii
de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de
marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR

din România, Brand Ro sau BizTech.
Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente
corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive
pentru publicurile țintă.
Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O
revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și
comunităților de business.
Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o
poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția
brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.
www.revistabiz.ro
Despre Biz Agency
Biz este brandul care reuneşte o puternică comunitate de oameni de afaceri, atât
online, cât şi offline. Redacţia s-a impus prin realizarea unor importante studii şi
topuri. În premieră absolută pentru România, Brandient şi Biz au câştigat premiul Red
Dot Design Award, competiţie internaţională de design. Biz este un brand unic în massmedia de afaceri din România. De 15 ani organizează puternice evenimente de afaceri
în 9 oraşe din ţară şi 8 capitale din lume, de pe 3 continente.

Lelia Petrescu - Head of Marketing
lelia.petrescu@revistabiz.ro
0723443150
BIZ AGENCY
http://www.revistabiz.ro

