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18.11.2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

800 de oameni de afaceri prezenți la conferință 

Lupul de pe Wall Street este în România 

 Peste 800 de oameni de afaceri din România și din alte peste 5 țări sunt prezenți la 

conferința de business a anului 2014 din România, pe care o susține Jordan Belfort, supranumit 

“Lupul de pe Wall Street”. Evenimentul se desfășoară astăzi, 18 noiembrie, la Rin Grand Hotel 

din București, iar principala temă pe care Belfort o dezbate cu audiența este celebrul sistem 

“Straight Line Persuasion”, menit să funcționeze în orice tip de afacere. 

Povestea sa de succes a fost expusă de regizorul american Martin Scorsese într-un film de 

excepție, cu 5 nominalizări la Oscar, o nominalizare și un premiu la Globul de Aur și alte 4 nominalizări 

la Premiile BAFTA. Personajul, interpretat de celebrul actor Leonardo DiCaprio, ajunsese la începutul 

anilor 1990 să câștige un milion de dolari pe săptămână, printr-o firmă de brokeraj, Stratton Oakmont, 

care vindea oamenilor acțiuni pe piața bursieră. Firma sa a angajat peste 1000 de agenți de bursă și a 

avut creșteri de peste 1,5 miliarde de dolari. 

La ora actuală, Jordan Belfort este speaker și trainer și își dedică timpul pentru a-i învăța și pe 

alții cum să fie persuasivi, cum să vândă mai mult, cum pot obține mai mult de la viață și cum pot face 

ceea ce a făcut el în anii săi de glorie. 

“Avem astăzi ocazia să-l auzim pe unul dintre cei mai persuasivi oameni din lume. Trebuie să 

admitem că mediul de afaceri din România are mare nevoie să-și regândească întreaga strategie de 

comunicare și negociere cu partenerii. Sistemul pe care l-a inventat și l-a implementat Jordan Belfort a 

demonstrat că poate fi aplicat cu succes în orice tip de afaceri, iar cei peste 800 de oameni de afaceri  
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prezenți la conferință vor fi marii beneficiari ai secretului său în afaceri”, declară Marian Rujoiu, 

manager Extreme Training,organizatorul evenimentului. 

Extreme Training este o companie de training fondată în 2005 și care și-a asumat misiunea de a-și 

sprijini clienții pentru a obține rezultate remarcabile, oferindu-le acestora (atât clienților corporate cât și 

persoanelor private) o gamă largă de servicii de formare profesională sau consultanță: de la leadership și 

management, până la negociere, vânzări, project management, comunicare, resurse umane, public speaking sau 

time management. În 2013, Extreme Training a organizat conferința Leadership: The Power of Emotional 

Intelligence avându-l ca invitat pe celebrul Dr. Daniel Goleman, numit părintele inteligenței emoționale. 
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