


DESPRE NOI

Într-o perioadă în care presa de calitate a devenit o raritate, o echipă de 
profesioniști în jurnalism și comunicare, cu experiență de aproape 20 de ani în 
presa economică și organizare de evenimente de business, au pus bazele unui
proiect curajos - un adevărat suport pentru oamenii de business și un important 
reper pentru dezvoltarea afacerilor.

Cu ambiție, perseverență, curaj, talent, know how și, nu în ultimul rând, foarte
multă muncă a luat naștere platforma specializată de știri și evenimente de 
business: 

www.financialintelligence.ro

Avem independență față de orice partid politic, instituții de stat sau alte grupuri de 
interese, politice sau comerciale, interne sau externe, servicii secrete și milităm 
pentru progres, libertate, drepturile omului și prosperitate.



CINE SUNTEM

o Jurnaliștii noștri au acces la informații din interior, direct de la decidenți;
o Jurnaliștii noștri oferă instrumente pentru înțelegerea proceselor și fenomenelor în desfășurare, care 

permit oamenilor de business să prevadă evenimentele, nu doar să suporte consecințele;
o Construim platforma noastră de știri ca pe un instrument de timp:

Te ajută să fii înaintea vremurilor!



CE NE PROPUNEM

o Să oferim informații la standarde înalte, întotdeauna în interesul cititorilor noștri;
o Să fim printre cele mai credibile surse de informații economico-financiare pentru oamenii de business, 

antreprenori, oficiali de stat, studenți și tineri care doresc să se lanseze în afaceri;
o Să fim o sursă de inspirație pentru cei care doresc să-și dezvolte business-urile sau pentru cei care vor

să deschidă noi business-uri;
o Să creăm comunități de business prin intermediul evenimentelor noastre;
o Să susținem mediul de afaceri autohton prin promovarea afacerilor românești de succes;
o Să fim un reper important în desfășurarea activității oricărui om de afaceri prin:

• ȘTIRI DE CALITATE;
• ANALIZE;
• INTERVIURI;
• INVESTIGAȚII;
• OPORTUNITĂȚI DE BUSINESS;
• POVEȘTI DE SUCCES ÎN AFACERI;
• EVENIMENTE.



EVENIMENTELE 

o Ne propunem să punem la aceeași masă legiuitorii, guvernanții și actorii importanți ai 
piețelor de business;

o La evenimentele noastre participanții pot nu doar să afle, dar și să modeleze 
consecințele deciziilor politice, pe care până acum doar le suportau;

o Avem aproape 20 de ani experiență în jurnalism și organizare de evenimente de 
business și vom continua să facem asta cu pasiune și devotament.



DOMENII DE INTERES

o AFACERI (industrie, construcții, imobiliare, fonduri europene, infrastructură, mediu, 
auto, sănătate, protecția consumatorului, gambling)

o POLITICĂ
o MACROECONOMIE
o INTERNAȚIONAL
o BURSE/ INVESTIȚII (acțiuni, mărfuri, asigurări, fonduri de investiții, fonduri de pensii)
o BĂNCI
o ENERGIE (energie electrică, eficiență energetică, gaze naturale, resurse naturale)
o TEHNOLOGIE (produsele viitorului, securitate cibernetică, smart city)



PUBLICUL NOSTRU

Ne adresăm oamenilor de business – decidenți, cu studii superioare, statut social ridicat, venituri peste
medie, atât bărbați, cât și femei:

• top și middle manageri din domenii de activitate diverse;
• oficiali ai autorităților de stat;
• politicieni;
• ambasadori;
• antreprenori;
• studenți și tineri care vor să intre în mediul de business.



STANDARDE JURNALISTICE

o Respectăm jurnalismul ca profesie și ne supunem regulilor profesionale;
o Scriem despre fapte cu dovezi;
o Ne bazăm pe surse de încredere;
o Acordăm persoanelor sau instituțiilor pe care le expunem dreptul la opinie;
o Reflectăm realitatea în interesul cititorilor noștri;
o Urmărim să selectam informațiile relevante pentru cititorii noștri, din perspective economice și financiare;
o Scriem cu acuratețe și prezentăm opiniile tuturor părților implicate;
o Analizăm faptele și solicităm expertiză obiectivă de la cele mai bune autorități în domeniu;
o Investigăm și scriem despre nereguli cu scopul de a avea un mediu de afaceri sănătos;
o Avem independență față de orice partid politic, nu avem preferințe politice și îi tratăm egal din respect 

pentru o informare precisă, echilibrată și transparentă a publicului;
o Oferim cu responsabilitate informații clare, relevante, de încredere și întotdeauna în interesul cititorilor

noștri;
o Respectăm principiile jurnalismului, libertatea de exprimare și standardele morale.
o Prețuim respectul cititorilor noștri.



RESPONSABILITATE

o Respectăm legislația românească și reglementările legale și deontologice înternaționale;
o Respectăm dreptul la imagine al fiecărei persoane, dreptul de a fi tratat cu decență și respect, așa cum 

legea și bunul simț o cer;
o Avem grijă să nu afectăm persoane, comunități sau business-uri;
o Credem, cu tărie, că nimeni nu este mai presus de lege și că justiția trebuie îndeplinită;
o Suntem împotriva corupției la orice nivel și credem că o justiție puternică stă la baza oricărei societăți 

civilizate;
o Suntem împotriva extremismului, anarhiei, rasismului, totalitarismului și oricăror alte forme de exprimare 

sau organizații antidemocratice. 



VALORI ȘI CREDINȚE

o Considerăm România parte a comunității europene și luptăm pentru dreptul românilor la progres, 
modernitate și o viață civilizată;

o Avem convingerea că guvernanții și parlamentarii noștri trebuie să fie în serviciul public al românilor;
o Nu susținem sau criticăm, în mod automat, niciun decident sau formațiune politică;
o Informăm corect și analizăm din perspectiva cititorilor noștri, cu responsabilitate față de prezentul și 

viitorul României;
o Credem în valorile unei piețe libere și respectăm dreptul la proprietate al fiecărei persoane sau companii;
o Susținem spiritul antreprenorial și încurajăm orice business care respectă legislația românească, își 

tratează corect angajații și contribuie la o Românie mai bună;
o Iubim România, tradițiile, istoria și cultura ei, ne preocupă viitorul acesteia și credem că doar o atitudine 

pozitivă și responsabilă poate conduce la dezvoltare.



Dimensiune Banner
(Înălțime x Lungime exprimată în pixeli)

Descriere Preț/lună
(exprimat în euro, fără tva)

970x250 Billboard 3000

970x90 Leaderboard mare 2000

728x90 Leaderboard 1500

300x600 Half page 1500

300x250 Dreptunghi mediu 1000

250x250 Pătrat 800

200x200 Pătrat mic 500

PUBLICITATE



UNDE NE GĂSEȘTI

www.financialintelligence.ro  

e-mail: office@financialintelligence.ro


