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INTRO

Tematica de anul acesta, „Paths to 
Growth”, surprinde exact contextul pieței 
românești și, în același timp, marea pro-
vocare a jucătorilor activi în piață: aceea 
de a menține trendul pozitiv al ultimilor 
ani și pe termen mediu și lung. 

Ne vor oferi răspunsuri și idei noi mai 
mulți experți în cercetare de piață și ana-
lize financiar-bancare, iar speakerii din 
retail & FMCG ne vor împărtăși viziunile 
lor de business pentru dezvoltarea pro-
priilor afaceri, cât și a întregii industrii.

La rândul său, invitatul special al ediției, 
Dave Birss, ne va inspira cu un discurs 
care își propune să demistifice noțiunea 
de creativitate. 

Vom fi inspirați și de reușitele celor care 
s-au făcut remarcați în piață pe parcursul 

anului trecut și care vor fi premiați și 
sărbătoriți în cadrul Galei Progresiv 
Awards 2017 – inclusă și ea în programul  
conferinței.

Nu în ultimul rând, vă mulțumim dum-
neavoastră, participanților și partenerilor, 
pentru că, împreună, reușim an de an să 
impunem standarde tot mai înalte în piața 
evenimentelor de business din România!

Vă dorim să aveți o experiență memorabilă 
la Conferința Progresiv și să fructificați 
la maximum oportunitățile de networking 
oferite de evenimentul nostru!

Echipa Progresiv

Bine ați venit  
la Conferința Progresiv!

Evenimentul de referință al comunității de business din FMCG ajunge 
la cea de-a 17-a ediție cu un nou record de participare și cu un line-up 
impresionant de speakeri, atât locali, cât și internaționali. 
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Wednesday / Miercuri, 15 martie

Thursday / Joi, 16 martie

13:00 - 23:00 Registration at International Hotel Sinaia, Hotels Check-in  
Înregistrarea participanților la Hotel Internațional Sinaia și Check-in la hotelurile rezervate

14:00 - 18:30 Leadership Cinema – videocast John Maxwell Team                                                    powered by  
Sala Auditorium, Centrul de Conferințe, etaj 2

19:30 - 20:00 Welcome Cocktail în recepția Hotelului Internațional Sinaia
20:00 - 24:00 Welcome Dinner Restaurant Panoramic & Tirol din cadrul Hotelului Internațional, etaj 1

14:15 – 15:40 Parallel Tracks / Sesiuni de prezentări în paralel
Track I: Disruptive Business Models / Modele  
de business disruptive
Sala Auditorium, Centrul de Conferințe, etaj 2, 
Hotel Internațional

Track II: Shopper Marketing, from insights  
to activation / Shopper Marketing, de la 
insighturi la activări:  
Sala Magnum, Centrul de Conferințe, etaj 3

Ioana Mucenic, CEO Minio Studio
„Think like a start-up, act like a corporate busi-
ness / Gândește ca un start-up, acționează ca 
un business corporatist”

Maria Dobre, Manager Dinamică Comercială, 
Carrefour România
„Hypermarkets’ paths to growth: new concepts, 
new services driving innovation / Inovație prin con-
cepte și servicii noi: drumul sigur către dezvoltare”

07:30 - 09:00 Breakfast / Mic dejun în hotelul unde este asigurată cazarea

09:15 – 09:40 Conference Opening / Deschiderea Conferinței
Sala Magnum, Centrul de Conferințe, etaj 3

09:40 – 10:50 Plenary Session: Macroeconomic Perspectives & Industry Status
Deschiderea Conferinței: Perspective Macroeconomice & Industry Status

09:40 – 10:20 Rozalia Pal, Vice-Președinte Asociația Analiștilor Financiar Bancari din România
„What is the price for growth? / Creștere cu orice preț?”

10:20 – 10:50 Raluca Răschip, Consumer Goods & Retail Director GfK România
„FMCG Market Overview. Winners and challengers / Încă un an bun în FMCG. Pentru cine?”

10:50 – 11:20 Coffee break / Pauză de cafea – Centrul de Conferințe, etaj 2

11:20 – 13:00 Plenary Session: Growth Drivers for 2017 and Beyond 
Sesiunea plenară: „Drivere de creștere pentru 2017 și următorii ani”

11:20 – 11:50 Peter Mueller, CEO Heidi Chocolat
„Make today tomorrow / Creează-ți viitorul astăzi”

11:50 - 12:30
Guillaume Guerrin, Head of Online & Mobile Research – Ipsos Europe, CIS & Africa
„How to better understand today’s mobile, social and empowered consumers / Insighturi despre  
consumatorul de astăzi”

12:30 – 13:00 Luca de Nard, General Manager Nielsen România
„The science behind what’s next: Promo vs Premium / Cum descifrăm viitorul: Promo vs Premium”

13:00 – 14:15 Lunch at Panoramic & Tirol Restaurant, 1st floor
Pauză de prânz în Restaurant Panoramic & Tirol, etaj 1
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AGENDA

Friday / Vineri, 17 martie

Mircea Draja, Co-fondator și Managing Partner 
RealFoods.ro & Ucook
„The fine line between evolution and revolution 
in e-grocery / Linia fină între evoluție și revoluție 
în comerțul alimentar online”

Alexandru State, Head of Category &  
Shopper Manager – Heineken România 
„Cider: a Prince Charming tale in retail / Cidrul: 
povestea unui Făt Frumos în retail”

Mihai Păun, Owner Bringo
„Introducing mobile shopping through  
crowdsourcing in Romania / Shoppingul  
pe mobil, dezvoltat prin crowdsourcing”

Iulia Cornigeanu, Executive Director  
Kantar TNS România

Ionuț Nițoi, Director Hypermarket  
Carrefour Colentina

Marius Vasile, Business Development Manager 
Enterprise Business Team, Samsung România
„IoT: The fuel of retail innovation / Internet of 
Things, motorul care alimentează inovația în retail”
Ciprian Pașca, Country Manager Zoniz 
„How proximity marketing is changing the  
shopper behaviour / Cum schimbă marketingul 
de proximitate comportamentul cumpărătorului”

15:40 – 16:10 Coffee break / Pauză de cafea, Centrul de Conferințe, etaj 2

16:10 – 16:50 Plenary Session / Sesiune Plenară
Sala Magnum, Centrul de Conferințe, etaj 3
GUEST SPEAKER:
Dave Birss, International Speaker on Creativity and Innovation, Founder of OpenForIdeas.org
„Blowing up the brainstorm: better ways to generate better ideas / Cum demistificăm noțiunea de creativitate”

16:50 – 17:00 Tombola for the attendees / Tombola pentru participanți
19:00 & 19:30 Transferuri cu două autocare de la hoteluri către Casino Sinaia

19:30 – 02:00

GALA PROGRESIV AWARDS 2017 
Gala Dinner, Ceremony Awards 2017 and „Hall of Fame” Party / Cină festivă, decernarea premiilor Progresiv 
Awards 2017 și petrecere tematica „Hall of Fame”
Casino Sinaia (Bulevardul Carol I, Nr 2)

00:30 & 01:30 Transferuri cu două autocare de la Casino Sinaia către hoteluri

08:00 - 10:00 Breakfast / Mic dejun în hotelul unde este asigurată cazarea
10:00 - 10:15 Hotel Check-out / Eliberarea camerelor de hotel, Cameră bagaje / Luggage Room, Hotel Internațional
10:30 – 12:45 Plenary Session / Sesiune plenară: Sala Magnum, Centrul de Conferințe, etaj 3

10:30 – 11:00
Alexandru Vlad, CEO Selgros Cash & Carry
„The new store format, set to spearhead Selgros expansion and adaptation in response to the market / 
Noul format, vârful de lance al adaptării și expansiunii Selgros”

11:00 – 11:30 Dennis Biernatzki, General Manager REWE România
„Penny Market, leveraging the momentum / Cum fructifică Penny Market oportunitățile de creștere”

11:30 – 12:00 Ondina Olariu, Shopper Marketing Director Geometry Global România 
„Impact of data on shopper marketing strategies / Importanța datelor în dezvoltarea strategiilor de shopper marketing”

12:00 – 12:30
Ana Iorga, CEO, Founder & Chief Neuroscientist Buyer Brain
„Supermarket of the future – understanding consumer behaviour in a virtual-reality world / Supermarketul  
viitorului și comportamentul consumatorului în virtual-reality”

12:30 – 12:45 Conference closing. Tombola for the attendees
Închiderea conferinței. Tombolă pentru participanți

12:45– 14:15 Lunch at Panoramic Restaurant, 1st floor
Prânz în Restaurant Panoramic, etaj 1
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Blowing up the brainstorm: better ways to generate 
better ideas / Cum demistificăm noțiunea de creativitate

După o carieră impresionantă ca director de creație al unora 
dintre cele mai mari și mai apreciate agenții de publicitate 
din Marea Britanie, misiunea lui Dave Birss este acum de a 
„demistifica” noțiunea de creativitate și de a ajuta companiile 
să obțină rezultate mai bune prin creșterea capacității de ge-
nerare de inovații pe piață. 

Prezent pe scena Conferinței Progresiv, Dave nu doar va 
spulbera toate miturile și pre-concepțiile legate de inovație 
care blochează oamenii să vină cu idei noi, dar va prezen-
ta și cele mai noi metodologii, rezultate și bune practici în 
domeniu, scopul său fiind de a determina companiile să se 
concentreze pe crearea unei culturi axate pe creativitate și 
inovație. Această abordare, spune el, poate rezolva foarte 
multe probleme reale în afaceri datorită creșterii capacității 
de diferențiere a companiei, chiar și pe o piață aglomerată. 

Fiind unul dintre cei mai respectați specialiști din industria 
creativă, opiniile lui Dave au fost publicate, de-a lungul anilor, 
în foarte multe cărți și publicații. De asemenea, Dave este fon-
datorul și editorul OpenForIdeas.org, o revistă online care pre-
zintă tehnici de îmbunătățire a skill-urilor creative pentru toți 
cei care vor să facă progrese în acest domeniu. În 2012, Dave 
Birss a publicat cartea „A User Guide to the Creative Mind”.

How to better understand today’s mobile, social and 
empowered consumers / Insighturi despre consuma-
torul de astăzi

Guillaume Guerrin are o experiență de mai mult de 10 ani în 
sprijinirea comercianților să interpreteze date (din panelurile 
de retail, panelul de consumatori, panouri de acces pasive și 
geo-locație) în informații despre consumatori. Înainte de a se 
alătura Ipsos, Guillaume a deținut mai multe poziții de mana-
gement a diviziei de retail tracking a GfK și lider al departa-
mentului de „Digital & Innovation” în Europa Centrală și de Est. 

Modul în care Ipsos face cercetare în zona de shopper este 
ancorat într-un mod natural în stilul de viață modern al con-
sumatorului de astăzi. Dat fiind faptul că relevanța informa-
ției obținute de la cumpărător vine parțial și din ușurința cu 
care acesta poate da un feedback în timp real, la locul faptei 
și nemijlocit, cercetarea făcută în magazin prin intermediul 
telefonului mobil are un rol din ce în ce mai important ca 
parte componentă a studiilor de shopper. Astfel, pot fi găsite 
răspunsuri pentru întrebări precum: Cum pot să înțeleg cum 
un consumator conectat ia decizia la raft?; aCum pot să în-
țeleg impactul social media asupra deciziei de cumpărare?; 
Ce generează preferința pentru un retailer sau pentru altul?

La aceste întrebări va răspunde Guillaume, prin experiența unor 
studii de caz din categorii diverse, care însă au avut o componen-
tă de cercetare în magazin prin intermediul telefoanelor mobile.

Dave Birss Guillaume Guerrin
International Speaker on Creativity and Innovation 
Founder of OpenForIdeas.org

Head of Online & Mobile Research
Ipsos Europe, CIS & Africa
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Rozalia Pal
Vicepreședinte AAFBR

Dr. Rozalia Pal este Vice-
președinte al Asociației 
Analiștilor Financiar-Ban-
cari din România (AAFBR) 

și Lector al Institutului Bancar Român, unde susține 
cursuri de macroeconomie în cadrul programului interna-
țional „Certified European Financial Analyst” (CEFA), cât 
și cursuri de finanțele întreprinderii și finanțare bancară.

Rozalia are peste zece ani de experiență în sectorul 
bancar și cercetare economică aplicată, deținând anterior 
funcțiile de Economist Șef al Garanti Bank și de Expert 
Planificare Strategică, coordonator al Departamentului de 
Cercetare Macroeconomică al UniCredit Bank. 

De asemenea, Rozalia Pal a condus mai multe pro-
iecte de cercetare la Banca Centrală Europeană.

Raluca Răschip
Consumer Goods & 
Retail Director 
GfK România

Începând din 2011, Raluca 
Răschip este Consumer 
Goods & Retail Director la 
GfK. Ea sprijină clienții atât 

cu date de cercetare din panelul de consumatori casnici, 
cât și din studii ad-hoc, integrând informațiile obținute 
despre consumatori cu cele de cunoaștere în profunzime 
a pieței de retail. Din 2012, Raluca este parte din echipa 
strategică GfK Regional Consumer Goods & Retail, con-
tribuind activ la dezvoltarea business-ului GfK în Europa 
Centrală și de Est.

Raluca s-a alăturat GfK în 2002 ca cercetător, urmând 
ca după 3 ani să preia responsabilitatea conducerii divizi-
ei GfK Consumer Panel Services și să ofere consultanță 
tuturor clienților din sectorul FMCG.

Peter Mueller
CEO Heidi Chocolat

Managerul de origine aus-
triacă Peter Mueller este la 
al doilea mandat de CEO 
pe piața românească. În 
perioada 2005-2008, el a 

condus businessul Mondelez România (fostul Kraft Foods 
România), iar la finalul lui 2016 a decis să revină în țara 
noastră pentru o nouă provocare, tot în industria alimen-
tară: preluarea conducerii producătorului Heidi Chocolat.

Între 2008 și 2016, el a avut mai multe roluri în cadrul 
Mondelez, lucrând pentru mai multe divizii de business 
ale companiei. În 2015, businessul Mondelez de cafea a 
fuzionat cu Douwe Egberts și astfel a fost creat cel mai 
mare jucător mondial din categoria de cafea pură: Jacobs 
Douwe Egberts. Peter a preluat rolul de Președinte al 
Professional Business Worldwide și membru al comitetu-
lui executiv al companiei. După acest proiect, el a dezvol-
tat propria lui companie de consultanță. 

Luca de Nard
General Manager 
Nielsen România

Luca de Nard lucrează în 
cadrul Nielsen de peste 
5 ani, anterior acestei 
numiri ocupând poziția 
de Sales Effectiveness 

Leader East. Din postura de consultant el avea misiu-
nea de a veni în întâmpinarea nevoilor companiilor din 
industria de retail și FMCG cu soluții și strategii eficiente 
de shopper marketing, mechandising, preț și promoții 
care să ducă la îmbunătățirea performanțelor acestora 
nu doar la nivel de execuție în magazine, ci în general la 
nivel operațional și financiar.

Luca de Nard are o experiență vastă în domeniul 
cercetărilor de piață pentru industria de retail și FMCG, 
anterior deținând poziții precum Retail Measurement 
Client Service pentru Nielsen și Account Executive în 
cadrul MEMRB-IRI, companie achiziționată la începutul 
anului 2011 de către Nielsen.
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Ioana Mucenic
CEO
Minio Studio

Mircea Draja
Co-fondator și 
Managing Partner
RealFoods.ro & Ucook

Mihai Paun
Owner
Bringo

Ionuț Nițoi
Director Hypermarket
Carrefour Colentina

În economiile globale contemporane lucrurile se schimbă într-un ritm amețitor, iar princi-
palii generatori ai fenomenului îi intuim cu toții: creșterea populației, dar și îmbătrânirea ei, 
migrația de masă, urbanizarea, resursele limitate, noi trenduri în materie de skilluri și edu-
cație, noi reglementări guvernamentale și bineînțeles declinul creșterii economice globale. 

În paralel, tehnologia se dezvoltă rapid și responsiv la noile nevoi ale societății, creând 
teren propice dezvoltării unor businessuri de la zero, cu investiții mici, care în trecut nici 
nu s-ar fi văzut pe radarul consumatorilor. Iar numărul mare de start-up-uri lansate în ul-
timii ani confirmă trendul. Și avem exemple chiar și pe piața din România. Există implicații 
și pentru companiile globale care s-au impus deja pe piață pentru că de la acestea aștep-
tările sunt și mai mult. Consumatorii vor vrea aceeași flexibilitate, același grad de inovație, 
aceleași servicii de calitate și personalizare. 

De cealaltă parte, furnizorii trebuie să facă pași – dacă nu au făcut deja – în direcția dez-
voltării unor capabilități superioare de lucru, mai ales pe partea de logistică. De asemenea, 
trebuie conștientizat o dată pentru totdeauna, că granițele segmentării pieței s-au es-
tompat, că trăim într-un ecosistem multicanal, unde o achiziție din online are un efect de 
fluture în rafturile magazinelor și invers.

Track I: Disruptive Business Models / Modele 
de business disruptive

Joi, 16 martie, între orele 14:15 – 15:40
Sala Auditorium - Centrul de Conferințe, etaj 2, Hotel Internațional
Moderator: Romina Ardelean, Editor coordonator Progresiv
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Conectivitatea și accesul consumatorului la tehnologii de ultimă generație sunt în 
centrul schimbărilor strategice din retail și redefinesc modul în care brandurile in-
teracționează cu consumatorii lor, își adaptează mesajele și canalele de comunicare.

Studiile de caz prezentate în cadrul acestei sesiuni îți vor aduce insighturi despre 
comportamentul de cumpărare al românilor, rezultatele unor campanii inedite 
implementate in-store și informații despre ultimele tehnologii lansate pe piață care 
duc experiența de shopping la un alt nivel.

Consumatorul omni-conectat este în centrul schimbărilor strategice din retail. 
În acest context, va fi interesant de aflat cum se pregătește piața locală de retail 
pentru revoluția IoT (Internet of Things) și ce oportunități de dezvoltare sunt pentru 
comerțul omni-canal.

De asemenea, în cadrul acestei sesiuni vei afla detalii despre categoria de cidru, o 
adevărată vedetă a retailului local, chiar de la reprezentantul producătorului care a 
deschis această categorie pe piața din România. Accentul va fi pus pe tipologiile de 
shopper și pe misiunile de cumpărare în comerț.

Track II: Shopper Marketing, from insights  
to activation / Shopper Marketing, de la 
insighturi la activări
Joi, 16 martie, între orele 14:15 – 15:40
Sala Magnum - Centrul de Conferințe, etaj 3, Hotel Internațional
Moderator: Mihaela Popescu, Senior Editor Progresiv

Maria Dobre
Manager Dinamică 
Comercială
Carrefour

Alexandru State
Head of Category & 
Shopper Marketing
Heineken România

Iulia Cornigeanu
Executive Director
Kantar TNS România

Marius Vasile
Business Developent 
Manager Enterprise 
Business Team
Samsung România

Ciprian Pașca
Country Manager
Zoniz
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Dennis Biernatzki
General Manager,  
REWE România

Dennis Biernatzki lucrează 
pentru grupul Rewe din 
anul 2000, fiind responsa-
bil pentru divizia Discount 
International – Departa-

mentul Achiziții din România, Austria, Bulgaria, Cehia, 
Italia și Ungaria. Din 2014, managerul ocupă poziția de 
Director General al companiei Rewe România, alături de 
Daniel Gross și Oliver Eifler, având în responsabilitatea 
sa departamentele de Achiziții, Marketing și Calitate. 

Dennis Biernatzki a absolvit facultatea din Kiel din 
landul Schleswig-Holstein, obținând la finalul studiilor 
o diplomă de master în Adminstrarea afacerilor. Ul-
terior, managerul a urmat un curs de specializare în 
economie, în Spania.

Alexandru Vlad
CEO Selgros 
Cash & Carry România

Alexandru Vlad lucrează  
de aproape 16 ani la 
Selgros Cash & Carry 
România, iar din octombrie 
2014 a preluat conducerea 

companiei. Atras de ideea de a inova și de a dezvolta, el a 
contribuit la construirea celor 21 magazine Selgros, cărora 
le-a îmbunătățit permanent conceptul, astfel încât a pro-
pulsat compania într-o poziție de top în retail, aducându-și 
aportul la dezvoltarea unui comerț modern în România. 
Mai mult decât atât, în 2016, Selgros România a inaugurat 
un concept nou de magazin – Formatul compact, proiectul 
fiind o noutate nu doar pe plan local, ci și la nivel de grup.

Din poziția actuală, Alexandru Vlad susține compe-
tența și încurajează potențialul celor 4.000 de angajați.

Ondina Olariu
Shopper Marketing 
Director  
Geometry Global 
România

Foarte determinată și 
plină de energie, Ondina 
crede că schimbările în 
carieră aduc un suflu 

nou atât echipei, cât și businessului. Astfel, după o 
perioadă în care a coordonat departamentele Direct to 
Consumer și Regional Marketing Communication din 
cadrul Vodafone, în 2013 Ondina a preluat funcția de 
Business Director la Geometry Global, iar din 2016 a 
devenit Shopper Marketing Director.

Experiența acumulată îi permite - în relația cu fie-
care client - să vorbească aceeași limbă și să aibă o 
abordare de business creativă. Un profesionist în ade-
văratul sens al cuvântului, cu peste 16 ani de experien-
ță în domeniu, Ondina coordonează o echipă formată 
din 15 specialiști Geometry Global.

Ana Iorga
Founder & Chief  
Neuroscientist  
Buyer Brain

Ana Iorga este expert în 
consumer neuroscience, 
iar pasiunea ei este de a 
aduce știința în domeniul 

marketingului. Cu o experiență de peste 11 ani ca antrepre-
nor și specialist în comunicare, Ana conduce agenția de 
publicitate full service Lemon Studio, iar în 2012 a fondat 
laboratorul de cercetare de neuromarketing Buyer Brain.

Ana a terminat Facultatea de Medicină și a urmat 
apoi cursurile MBA-ului Româno-Canadian. În prezent 
este doctorandă în cadrul Facultății de Marketing de la 
ASE, studiind Consumer Neuroscience. Expertiza ei, 
provenită din formarea ca medic și experiența dobân-
dită în comunicare, îi permit să aibă o înțelegere pro-
fundă a impactului pe care diverse procese cerebrale 
le au asupra comportamentului consumatorului.
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Best Retailer
Best FMCG Supplier
Best New Retail Concept
Best New Product
Best In-store Project
Outstanding Leadership
Best Start-up in Retail&FMCG
Best Services Provider in Retail
Best CSR Project in Retail&FMCG

După succesul înregistrat în 2016, Progresiv a lansat ediția a II-a a Progresiv Awards, 
o competiție independentă de sponsori și transparentă din punct de vedere al proce-
sului de votare. Întreaga piață a fost invitată să propună candidați sau să se înscrie 
pe site-ul www.progresivawards.ro la una sau mai multe categorii. După o analiză 
atentă a argumentelor din formularele de înscriere și a informațiilor disponibile pe 
piață, Consiliul de Specialiști a desemnat cei cinci finaliști pentru fiecare dintre cele 
nouă categorii. 
Votarea se realizează online, pe baza chestionarelor cu linkuri unice transmise pe 
email de către Progresiv. Linkurile unice garantează faptul că o persoană poate vota 
o singură dată și doar la categoriile la care nu concurează compania / brandul pe 
care îl / o reprezintă.
Câștigătorii sunt aleși în urma unui proces de vot încrucișat desfășurat în perioda 2 
februarie – 16 martie 2017. Votarea se încheie chiar în ziua decernării premiilor, câș-
tigătorii fiind anunțați și recompensați cu trofeele – adevărate opere de artă realizate 
de un maestru sticlar, în cadrul Galei Progresiv Awards.

Găsește drumul spre creștere și inovație și 
toată industria îți va recunoaște succesul.

2017

PROGRESIV AWARDS 2017





Gala Dinner & Party 
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Într-o lume a valorilor inversate, adevăratele valori sunt 
tot mai greu de găsit. De aceea, ele trebuie prețuite.

La Gala Progresiv Awards 2017 premiem reușitele in-
dustriei FMCG, efortul și curajul de a face lucrurile altfel.

Casino Sinaia va fi din nou gazda unui eveniment 
unic ce îmbină eleganța, pasiunea și inovația în afaceri.

Găsește-ți inspirația și energia alături de cei mai cei. 
Crème de la crème. Pășește în „Hall of Fame”. Explo-
rează o lume magnifică în acordurile muzicii live. 

Vei fi încântat de mâncărurile rafinate, o adevărată 
simfonie a gusturilor oferită de Fuchs Condimente 
prin intermediul mâinilor experimentate ale lui Chef 
Jakob Hausmann.

Jocurile de cazino, băuturile sofisticate și discu-
țiile captivante vor întregi o seară strălucitoare în 
care sărbătorim viziunea și curajul industriei FMCG  
din România.

Dress code: Black tie & „dress to impress”

Program
19:00 - 19:30 Welcome cocktail
19:30 - 20:30 Gala Dinner
20:30 - 22:00 Decernarea premiilor Progresiv Awards
22:00 - 02:00 Hall of Fame Party
00:30 & 01:30 Transfer autocar de la Casino Sinaia

Pregătește-te pentru o petrecere legendară

Powered by

Hall of Fame 
16 martie, Casino Sinaia





APLICAȚIA DE ENGAGEMENT 
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Anul acesta în cadrul Conferinței Progresiv putem experimenta împreună aplicația Zoniz, prima 
platformă de marketing de proximitate din România. Folosind tehnologia Bluetooth Low Energy și 
iBeacon, Zoniz vă pune la dispoziție agenda conferinței, lista participanților, concursuri cu premii 
surpriză și notificări din program. 

Urmează pașii de mai jos și bucură-te de conținut relevant pe tot parcursul evenimentului:

Testează Zoniz la Conferința Progresiv și vei vedea ca se potrivește perfect afacerii tale! 

Indiferent dacă ești producător sau retailer, Zoniz este soluția ideală pentru a interacționa cu clienții 
tăi direct pe telefonul mobil, în funcție de magazinul în care aceștia se află. Zoniz are conținut ușor 
de personalizat, te ajută să obții expunere în social media și colectează date despre utilizatori.

Aplicația Zoniz poate fi descărcată de pe Google Play sau App Store. 

DESCARCĂ
APLICAȚIA

1 2 3 4

ACTIVEAZĂ-ȚI
BLUETOOTH-UL

ASIGURĂ-TE CĂ
AI WIFI

DESCOPERĂ ȘI 
CÂȘTIGĂ

Zoniz te ține conectat!



See. Make. Be. A Discovery : ediția a VII-a : 9 mai 2017 : București

Eusediu Margasoiu
Founder
The Network

Ioana Moldovan
Awarded Photojournalist

Adrian Pascu
Vicepreședinte Comercial 
Danone Rusia

Adela Jansen
HR Executive Director 
BRD Groupe Societe Generale

Tiffany Arnston
Founder  
Rogue Matters

SPECIAL GUEST Eli Davidai*
Managing Director  
Quadrant Management  
Inc. Fund
*Sursa foto cijeurope.com

Conceptul Inspiro a plecat la drum acum șapte ani cu dorința simplă de a descoperi poveștile oamenilor din spatele companiilor și 
brandurilor din industria de retail și FMCG. De atunci, am provocat peste 50 de manageri de succes, antreprenori curajoși și lideri de opinie să 
se ia la trântă cu prejudecățile, iar peste 1.500 de participanți au trăit pe propria piele experiența Inspiro. 
 
Astăzi, miza este mai mare decât oricând, iar speakerii sunt mai vulnerabili ca niciodată. Tematica ediției din acest an este “a play on 
buzzwords around the world in 2016 & 2017”, cum ar fi #disruptive, #startupeverything, #gamechanger, #humanitytoday, #transparency, 
#instability, #genx, #embracingchange, #sustainability, #politicallycorrectness și... cerul este limita.
 
Intră în rândul celor care rămân visători și își doresc să-și schimbe lumea. 
 
Înscrie-te online până la data de 2 aprilie și beneficiază de oferta specială  early bird 20% discount. 
Mai multe detalii pe www.inspiroconference.ro 

Te așteptăm pe 9 mai 2017 la Radisson Blu în București!

Sponsori

Parteneri media



Silver Partners

Creative Partner Branding Partner Engagement Partner

Platinum Partners

Beverage Partner Digital Partner Official CarCoffee Partner

Gold Partners

Mulțumim partenerilor pentru importanța acordată 
colaborării noastre! Apreciem fiecare efort 
făcut pentru buna organizare și desfășurare a 
evenimentului. Conferința Progresiv nu ar fi fost la 
fel de reușită fără contribuția și implicarea voastră.


