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Publica ia onlineț  www.BankingNews.ro organizeaz , ă
n data de 24 septembrie 2015, la Impact HUB, î

conferin a ”ț Banking Innovation Lab.”, concept ce 
alc tuieste cadrul pentru initierea unor discutii ă

aprofundate despre tendin ele i nout ile din ț ș ăț
domeniul solu iilor i aplica iilor tehnologice dedicate ț ș ț

industriei bancare.

     Structurată sub forma unei 
mese rotunde, conferința 

”Banking Innovation Lab.” va 
facilita, într-o ambianță spe-
cială și inedită, o întrevedere 
captivantă și stimulativă între 
specialiști din domeniul ban-
car, dezvoltatori și furnizori 
de soluții și echipamente IT, 

utilizatori de servicii bancare, 
reprezentanți ai mediului de 

business și mass-media.



Soluțiile și aplicațiile inovatoare constituie o prioritate pe agenda fiecărei 
bănci. Fie că vorbim de carduri, plăți online, bancomate inteligente, Internet 
Banking sau Mobile Banking, noile tehnologii cresc interacțiunea bancilor cu 
clienții, îmbunătățesc performanțele instituțiilor de credit și ușurează viața 
utilizatorilor. 

* Tendințe și noutăți în tehnologia pentru industria bancară

* Soluții tehnologice și aplicații inteligente create de bănci și dezvoltatori de 
soluții IT

* Cardul - mijloc de plată inteligent, flexibil, accesibil, eficient și uzual

* Bancomatul inteligent, ghișeul bancar pe care-l administrează direct clientul

* La ce nivel a ajuns relația virtuală dintre bănci și clienți, întreținută de 
Internet Banking și Mobile Banking 

* Cum reacționează românii la noutățile din domeniul serviciilor bancare la 
distanță și cât de mult țin băncile pasul cu evoluția tehnologiei

Discut m despre...ă



SPEAKERI 
(lista speakerilor se actualizează permanent)

 Septimiu Tulpan, Preșesinte Comisia de Carduri, Asociația 
Română a Băncilor

 Răzvan Grigorescu, Președinte Comisia se Securitate 
IT&C, Asociația Română a Băncilor

 Ana Maria Pochi, Account Manager, MasterCard România
 Elena Ungureanu, Deputy Country Manager România, 

Visa Europe
 Lucian Postelnicu - Director Adjunct IT/ Transaction 

Banking Electronic Channels for Companies, Banca 
Transilvania

 Cristian Mustață, Sef department E Channels, BCR
 Diana Andrei, Director Digital Banking, Bancpost
 Eliante Andrei, Senior Manager BearingPoint



OFERTA

Termenul limită pentru accesarea ultimei comenzi pentru serviciile disponibile în ofertă este 
data de 23 septembrie 2015. Plata serviciilor se va realiza într-o singură tranșă în baza unei 

facturi emise pe baza comenzii realizate prin FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE. Firma 
organizatoare, Media Press Boutique, nu este purtătoare de TVA, tariful afișat costituie costul 

total al serviciilor. Pentru rezervări vă rugăm să folosiți adresa de e-mail 
cornel.dinu@bankingnews.ro sau telefonul 0725.842.989, persoană de contact Cornel Dinu.

TAXĂ PARTICIPARE 
79 euro/persoană (50 de locuri)

• Ai șansa de a participa live la conferința ”Banking Innovation 
Lab.” într-un cadru inedit, beneficiind de prezentările susținute de 
speakerii celor două sesiuni ale evenimentului și de interacțiunea 

cu cei mai buni specialiști ai domeniului soluțiilor și aplicațiilor 
tehnologice dedicate industriei bancare. 

• Ești la curent în timp real cu noutățile din domeniu, realizezi un 
schimb de experiență cu profesioniști din breasla de profil și 
stabilești noi contacte cu potențiali parteneri și/sau clienți. 

• Pachetul garantează un loc la una dintre mesele amenajate în 
cadrul IMPACT HUB și lunch.
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