
10 ianuarie 2019, BERCENI SUMMIT 
Un eveniment despre oamenii din Berceni, comunitate și cauze bune. TARGET: 200 persoane: 
locuitori din cartier, invitați,  oameni din agenții, prieteni, care pot ajuta la strângerea celor 2000 de 
acțiuni pe care ni le-am propus să le donăm în cadrul campaniei pe platforma Bursa de Fericire a 
Asociației Dăruiește Viață. 

29 ianuarie 2019, Radisson Blu București
Am devenit toții creatori de conținut, însă nu tot conținutul este valoros. Iar pentru branduri, 
problema conținutului de calitate este mai actuală decât oricând. Cum creezi conținut relevant de 
brand, care sunt tendințele în storytelling și unde găsești oamenii care să creeze content atractiv și 
eficient? TARGET: directori de marketing & comunicare, reprezentanți din companii/agenții care 
se ocupă de promovarea produselor

27 februarie 2019, EDIȚIA a IX-a, ARCUB Gabroveni
*** Lansare booklet "Digital Romania"
Rețelele sociale nu înseamnă doar niște website-uri. Înseamnă trăirea unor experiențe. Social 
Media înseamnă transparență, încredere, autenticitate, expunere. Să fii activ în social media 
înseamnă să fii transparent și să dai ceva înapoi comunității. Vino să afli care sunt strategiile 
eficiente de promovare prin rețelele sociale! TARGET: 250 persoane - angajați pe zona de social 
media din companii & agenții

februarie 2019, BNR, București
Conferința va încerca să răspundă unor subiecte legate de președinția UE în anul Brexit-ului, 
pespectivele economiei românești și implicațiile asupra sectorului bancar, precum și leasing & 
asigurări în România, finanțarea pe piața de capital, blockchain, cryptocurrency și cyber-security. 
TARGET: Evenimentul reunește reprezentanți ai managementului celor mai importante bănci și 
instituții financiare prezente pe piața românească.

27 martie 2019, EDIȚIA a V-a, ARCUB Gabroveni
*** Lansare booklet "Antreprenori de Romania"
Lumea este modelată de cei duri, rezistenți și neînfricați. În afaceri, vremurile grele separă 
antreprenorii reali de cei oportuniști. Iar pentru cei care îndrăznesc să înceapă o afacere astăzi, 
orice obstacol poate fi transformat într-o oportunitate, iar tehnologia poate ajuta la scalarea rapidă 
a unei idei bune. TARGET: Antreprenor ADN reunește antreprenori cu afaceri mari (1-15 milioane 
de euro), dar si pe cei cu afaceri mai mici (sub 1 milion euro), consultanți și oameni de comunicare, 
oameni de afaceri cu mulți ani de experiență sau la început de drum, într-o discuție despre 
provocările și oportunitățile antreprenoriatului în România.

aprilie 2019, PRIMA EDIȚIE
App.ly este o conferință dedicată tinerilor dornici să descopere ce carieră li se potrivește, dar și 
companiilor pornite în căutarea de talente. Evenimentul va fi organizat pe diverse domenii de 
interes: IT, banking, servicii, marketing etc. TARGET: eveniment de HR, angajați în Departamente 
de HR, HR Business Partner, CEO
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17 aprilie 2019, EDIȚIA a V-a, ARCUB Gabroveni
*** Lansare Top companii de IT pentru care să lucrezi
Tehnologia nu modelează doar mediul de afaceri, ci și lumea în care trăim, dictând progresul la 
nivel global. Printre ingredientele esențiale ale evoluției noastre se numără acei oameni uimitori 
care știu să facă lucrurile să se miște, oamenii care prin felul de a fi, modul în care se organizeză și îi 
organizează pe cei din jur reușesc să revoluționeze compania sau domeniul în care activează. 
TARGET: Top management, Departamente de Inovație, Comunicare, IT Change Management, 
Retail 

aprilie 2019, EDIȚIA a IV-a
Încă de la prima ediție în anul 2000, Biz și-a propus să schimbe percepția românilor asupra valorilor 
și a felului de a prezenta poveștile principalilor actori din economia autohtonă. 
La Gala "Valori de România", BIZ va premia oameni, companii, branduri și idei care au făcut, și 
continuă să facă o diferență în mediul de afaceri românesc, cultură, sport, media sau lifestyle. 
Ceremonia dedicată validării performanței promovează valorile românești și aduce recunoaștere 
celor care au demonstrat reușite excepționale. TARGET: Top management, VIP, celebrități, 
oameni cu impact în societatea civilă

29 mai 2019, EDIȚIA a VIII-a, ARCUB Gabroveni
 La BestMarketing descifrăm noua față a marketingului, vedem ce s-a schimbat și care este noua 
paradigmă la care profesioniștii în comunicare trebuie să se adapteze, ca să facă față cerințelor ce 
vin din partea consumatorilor hiper conectați, născuți în epoca vitezei. TARGET: specialiști în 
comunicare, marketing manageri, sales, creație, specialiști din companii

iunie 2019, EDIȚIA a X-a, ARCUB Gabroveni
Conferința prezintă strategiile de social media ale marilor branduri din România. Evenimentul 
reunește o audiență formată din top influenceri, bloggeri și specialiști în comunicare, români și 
internaționali, și lansează în premieră studiul Top Social Brands - clasamentul celor mai influente 
branduri în social media. TARGET: agenții digital, specialiști în social media, marketing și 
comunicare, angajați din companii care gestionează canalele de social media, influenceri: 
bloggeri, vloggeri etc.

20-23 iunie 2019, EDIȚIA a XVII-a, Pârâul Rece, Social Media Summer Camp             
Prima tabară de social media și strategii online de marketing prin rețele sociale, Social Media 
Camp este un eveniment de 3 zile organizat de joi până duminică, la munte; Integrarea 
participanților prin training-uri, workshop-uri/ grupuri de lucru, activități indoor și outdoor. Cei 120 
de participanți vor beneficia de o experiență completă de integrare în comunitatea social media 
marketing!

28-30 august 2019, EDIȚIA a II-a, Limanu
INSTAGRAM FOR BUSINESS * HOW TO BE BIG ON YOUTUBE * FUN * NETWORKING * KNOW 
HOW * INFLUENCER MARKETING * Social Media Seaside Camp este un eveniment care reunește 
specialiști din companii, agenții și influenceri. LOCURI LIMITATE
* Ediție extraordinară a Social Media Camp la malul mării - Limanu *
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septembrie 2019, EDIȚIA a X-a                                                                                                                                                                                
*** Lansare Cele mai puternice 100 de branduri românești
 Eveniment dedicat brandurilor românești, proprietarilor acestora și celor care pun umărul la 
construirea lor. În cadrul evenimentului se lansează rezultatele studiului celor mai puternice 150 de 
branduri românesti și cartea cu același nume, două proiecte originale prezentate și realizate de 
Revista Biz împreună cu Unlock Research. TARGET: proprietari de branduri, specialiști și agenții de 
branding, Marketing, Comunicare și PR

septembrie 2019, Gala BIZ 20 ani
Vom sărbători împreună 20 de ani de Revista BIZ, comemorând cele mai importante momente, 
împreună cu prietenii și partenerii noștri, care au apreciat de-a lungul vremii spiritul BIZ! Îi vom 
avea alături pe liderii, antreprenorii și inovatorii pe care i-am susținut de-a lungul anilor, acei 
oameni care nu se tem să fie diferiti sau să facă lucrurile altfel. Ei sunt modelele care îi inspiră pe 
ceilalți și merită toată aprecirea noastră. 
Biz Awards: Este evenimentul în care premiem performanța, inovația și modelele de business. 
TARGET: parteneri și colaboratori BIZ, Top 100 companii - cei mai performanți antreprenori, CEO 
din România

octombrie 2019, EDIȚIA a IV-a, Cluj Napoca 
 La BestMarketing descifrăm noua față a marketingului, vedem ce s-a schimbat sș care este noua 
paradigmă la care profesioniștii în comunicare trebuie să se adapteze ca să facă față cerințelor ce 
vin din partea consumatorilor hiper conectați, născuți în epoca vitezei. TARGET: specialiști de 
marketing și comunicare din Cluj

11 octombrie 2019, EDIȚIA a IX-a, Radisson Blu Bucuresti
*** Lansare booklet "Top Agenții de PR în România"
Kit-ul PR-istului modern intr-un eveniment de o zi care analizeaza toate aspectele PR-ului la punctul 
de intalnire cu Internetul. De la instrumente utile de research, monitorizare, creare de content si 
digital storytelling la management de criza, web analytics pentru PR, acest workshop trece prin 
furcile caudine ale PR-ului in era web 2.0. In exclusivitate cea de a 4a editie a Galei BIZ PR Awards.

octombrie 2019, EDIȚIA a II-a
Evenimentul se adresează celor care doresc să facă pasul spre antreprenoriat, antreprenorilor la 
început de drum și tuturor celor cu experienta, care vor să ia pulsul noului val din businessul 
românesc. Panelul de speakeri reunește antreprenori care au lansat businessuri bazate pe inovație 
și consultanți de business care ajută startup-uri și companii antreprenoriale să se dezvolte și să 
fructifice oportunitățile locale și internaționale. 

11-15 noiembrie 2019, EDIȚIA a XIX-a, ARCUB Gabroveni
Zilele Biz este cel mai mare eveniment business-to-business din România. Eveniment de referință 
în mediul de afaceri românesc, Zilele Biz se adresează în fiecare dintre cele cinci zile câte unui 
domeniu de business: ZIUA 1- Antreprenoriat, ZIUA 2- Inovație, ZIUA 3 - Management, ZIUA 4 - 
Media si Marketing,  ZIUA 5 - CSR. Audiența evenimentului este specializată pe fiecare zi, 
reunind cca 1.500 de top și middle manageri, antreprenori, specialiști în comunicare, consultanți, 
investitori, reprezentanți ai oficialităților și ONG-urilor, decision makeri și reprezentanți mass-
media. ZileleBiz este cel mai relevant eveniment de afaceri din România!

5-8 decembrie 2019, EDIȚIA a XVIII-a, Pârâul Rece, Social Media Snow Camp                  
Prima tabară de social media și strategii online de marketing prin rețele sociale, Social Media 
Camp este un eveniment de 3 zile organizat de joi până duminică, la munte; Integrarea 
participanților prin training-uri, workshop-uri/ grupuri de lucru, activități indoor și outdoor. Cei 120 
de participanți vor beneficia de o experiență completă de integrare în comunitatea social media 
marketing!
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