
Pe 09 Martie desemnăm Femeile Elite “Fit”, în 
cadrul Galei Elite Woman Nominee, a 2-a ediție și
ne unim pentru a crea awareness pe sănătate, 
frumusețe și problema obezității la copii.

Vă invităm la Gala Elite Woman Nominee!

Eveniment realizat cu sprijinul partenerului principal
PA Services and Events (PASE) 
www.paservices.ro

Înscrierea se face prin email la 
contact@elitewomen.org până la data de 
05.03.2018 1



Elite Woman Nominee
“Fit” Edition

Evenimentul este adresat femeilor antreprenor, 
antreprenorilor din diaspora, femeilor de carieră din 

cadrul companiilor multinaționale și bărbaților de 
afaceri

Panel 1 Context de Business 

✓Contextul actual al antreprenoriatului la nivel global

✓Testimoniale - modele de femei antreprenor și cum au
reușit în afaceri

✓Instrumente utile și soluții de finanțare pentru
antreprenori

Panel 2 Life & Work Balance

✓Life & Work balance

✓Nutriție & Mișcare

✓Obezitatea la copii
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Agendă Elite Woman Nominee 
“Fit” Edition
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Elite Business Women este o 

comunitate a femeilor

antreprenoare, fondată de 

către Bianca Tudor

Misiunea Elite Bussiness Women este aceea de a 

deveni un instrument valoros în dezvoltarea

antreprenoriatului feminin în România, dar și la 

nivel global, prin încurajarea și intermedierea

parteneriatelor cu alte țări
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Misiunea PASE este de a facilita externalizarea

organizării de evenimente și ale serviciilor

administrative zilnice.

Cu o experiență de peste 10 ani în vânzări și

management, Violeta Cenușă este din 2011 Fondator

PA Services & Events (www.paservices.ro), cu o vastă

experiență în fundraising, orientată spre succes și

dezvoltare și lucrând cu oameni de afaceri din U.K. și

România de peste 6 ani. Printre evenimentele 

corporate cu focus pe sănătate, putem mentiona 

evenimentele de Boot Camp din zonele montane ale 

României, zona Deltei Dunării, următorul organizat în 

Delta Dunării, Green Village, va fi  în Mai 2018.

Motto-ul

nostru este” 

Professional 

Assistance for 

Outstanding 

Results”



2017 - Realizări

❖ 15 CONFERINȚE marca EBW

❖ 4 evenimente INTERNAȚIONALE

❖ participanți - peste 1000 de antreprenori

❖ prima emisiune dedicată reușitelor femeilor 
antreprenor la BiziLive TV

❖ am lansat revista Elite Woman Magazine

❖ lansare PRIMUL IT Hub, la SIBIU

❖ am realizat câteva zeci de campanii
de #promovareOnline, pt IMM-urile românești

❖ am fost prezente constant în presa de business, mai
exact peste #167de Apariții în presa de business,
conform raportului Monitor Export
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https://www.facebook.com/hashtag/promovareonline?source=feed_text&story_id=1573813372685818
https://www.facebook.com/hashtag/167deapari%C8%9Bii?source=feed_text&story_id=1573813372685818


EBW România Cluj-Napoca

București

Iași

Sibiu
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EBW România

Râmnicu Vâlcea

Constanța

Brașov
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Rome & Bruxelles

London & Lisbon

EBW Internațional
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