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Comunicat de presă 

Proiectul internaţional “Media Kit pentru IMM-uri” 

Bianca Tudor: “Tot mai multe companii caută 

tineri pentru promovarea în Social Media” 

 

ELITE Business Women – comunitatea femeilor antreprenor din România 

– derulează, în 2017, programul “Media Kit pentru IMM-uri”. Proiectul 

educaţional este iniţiat în contextul în care 56,3% dintre români au acces la 

Internet, Facebook a depăşit 9,6 milioane de utilizatori în România, iar 

promovare în mediul online a devenit un “must-have” pentru orice companie. 

În cadrul proiectului internaţional, zeci de femei antreprenor de succes vor 

învăţa cum să-şi promoveze afacerea în mediul online şi cum să interacţionăm mai 

eficient cu publicul-ţintă, în mediul virtual. Mai mult decât atât, beneficiarii proiectului 

vor avea acces la un public targetat, format din antreprenori, manageri, freelanceri, 

persoane în funcţii de conducere în companii multinaţionale, vor primit consultanţă 

gratuită şi un plan de promovare online şi offline din partea organizatorilor. 

“În Occident, multe dintre companii şi-au deschis deja departamente de 

comunicare Social Media, iar Google şi Facebook organizează zilnic cursuri şi 

seminarii online gratuite, care vor acredita la nivel internaţional milioane de specialişti 

în marketingul online. Este şi rândul mediului de afaceri din România să evolueze la 

aceste standarde şi să înţeleagă că business-ului viitorului este strâns legat de 

Internet şi de cum reuşesc antreprenorii să se promoveze în acest mediu. În acelaşi 

timp, tot mai multe companii româneşti au înţeles deja necesitatea prezenţei în online 
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şi sunt în căutarea de tineri calificaţi care să gestioneze strategia de promovare a 

companiei în Social Media”, afirmă Bianca Tudor, fondator Elite Business Women. 

Femeile-antreprenor se pot afilia reţelei Elite Business Women, accesând 

website-ul www.elitewomen.org.  

 

Persoană de contact 

Bianca Tudor 

Preşedinte Elite Business Women 

bianca.tudor@elitewomen.org 
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Transmite, 

Dr. Tănase Tasențe 

Director General 

Plus Communication 

0725.465.508 
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