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11.10.2017 

Comunicat de presă 

Bianca Tudor: “Ne apropiem de egalitatea între sexe în ceea ce 

priveşte puterea economică” 

Londra promovează, din nou, antreprenoriatul 

feminin românesc 

 

Pentru al doilea an la rând, Londra va găzdui ELITE Business Club, 

eveniment în cadrul căruia antreprenoritul feminin românesc va fi prezentat ca un 

model de succes în Europa. Întâlnirea va avea loc, sâmbătă, 21 octombrie 2017, 

între orele 10.00 şi 14.00, la The Waterside Imperial Wharf din Londra. 

 Workshop-ul are loc în contextul în care ultimul index (2016) al World Economic 

Forum privind decalajezele între bărbaţi şi femei, arată că România ocupă locul 76 dintr-

un total de 144 de ţări. Comparând cu anii anteriori, ţara noastră a reuşit să reducă acest 

decalaj al oportunităţilor între bărbaţi şi femei, mai ales la capitole precum: educaţia şi 

participarea economică, iar potrivit antreprenorului Bianca Tudor, acest decalaj se va 

reduce total mai repede decât se estimase iniţial. 

 “Chiar dacă încă se cunoaşte un decalaj între bărbaţi şi femei în România, acest 

decalaj se va stinge în următorii ani, potrivit trendului. Tot mai multe femei îşi doresc 

independenţa financiară, iar acest lucru se observă în numărul tot mai mare al doamnelor 

care au ales calea antreprenoriatului. Până la ora actuală, Comunitatea “ELITE Business 

Women” înglobează peste 6.000 de femei-antreprenor care, nu numai au reuşit în mediul 

de afaceri autohton, ci îşi doresc tot mai mult să-şi internaţionalizeze afacerea. În fapt, 

“internaţionalizarea” afacerilor nu mai reprezintă doar un moft, ci o necesitate specifică 

epocii globalizării, iar prin workshop de la Londra, ne dorim să promovăm modelele de 
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succes româneşti şi să legăm noi colaborări transnaţionale, prin care serviciile şi 

produsele româneşti să ajungă pe pieţele europene”, declară Bianca Tudor, fondatorul 

ELITE Business Women – comunitatea femeilor antreprenor din România.  

Manifestarea, care va reuni antreprenori, manageri şi reprezentanţi de IMM-uri, îi 

vor ajuta pe cei prezenţi să întâlnească potenţiali clienţi şi parteneri de afaceri, să 

identifice cele mai bune practice în industria în care lucrează şi în cele conexe, să înveţe 

din experienţa altora şi să-şi deschisă orizonturile şi către alte oportunităţi.  

De asemenea, în cadrul evenimentului, participanţii vor dezbate subiecte precum: 

contextul actual al antreprenoriatului feminin în România, probleme pe care le pot 

întâmpina femeile în calitate de antreprenor, modele de femei antreprenor, cum au reușit 

în fața eșecului şi, totodată, instrumentele cele mai importante pe care le folosesc 

femeile antreprenor în lume. 

Invitatul special al evenimentului internaţional de la Londra este Özlem Imil, unul 

dintre cei mai reputaţi Leadership & High Performance Coach. 

Mai multe detalii - http://elitewomen.org/elite-business-club/.  
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