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DESPRE BWFR
VIZIUNE
Business Women Forum Romania (BWFR) este o organizatie
non-profit creata de femei, condusa de femei si dedicata
dezvoltarii femeilor, sprijinului acestora si networking-ului in
arena de afaceri.
Suntem dedicate sprijinirii femeilor din orice functie de
conducere, femeilor antreprenori, proprietari de afaceri, lideri
de ONG-uri, manageri de corporatii, precum si oricaror femei
ambitioase ce doresc sa isi creasca activitatea de afaceri, sa
se promoveze, sa-si mareasca reteaua si sa progreseze,
inspirandu-se de la alte companii si femei de succes din
toate tipurile de domenii.

BENEFICII
Unul din avantajele cele mai mari ale BWFR este abilitatea
noastra de a construi aliante strategice, colaborari, afilieri
corporate si parteneriate ce sprijina cresterea, dezvoltarea si
proprietatea afacerilor detinute de femei precum si a
managerilor de top din companii.
BWFR furnizeaza acces direct si eficient la o comunitate de
femei de succes antreprenori, manageri seniori in companii
de top si ONG-uri.
BWFR ofera posibilitatea de a cladi un parteneriat
semnificativ si cu beneficii de ambele parti, ce ajuta la
dezvoltarea capacitatii de imbogatire a membrilor si
promovarea dezvoltarii mutuale.

Misiunea noastra
BWFR ESTE O ORGANIZATIE
CARE LUCREAZA PENTRU:
IMBOGATIREA femeilor prin know-how cu
continut nou si surse de inspiratie;
CONEXIUNEA cu femei de afaceri din toate
tipurile de domenii, creand retele
puternice;
INCURAJAREA femeilor de afaceri sa isi
dezvolte ideile si visurile prin povestile lor
de succes.

Fondator
OSNAT PELED
BWFR a fost infiintata de catre Osnat Peled, o fosta
cetateana israeliana ce s-a stabilit in Romania in
2005.
Osnat, este o antreprenoare pasionata, cu 20 ani de
experiență practică, dobandita prin intermediul mai
multor companii pe care le-a deținut și le-a
gestionat cu succes în decursul anilor.
In prezent, ea activeaza ca Managing Partner in
cadrul EVO, o companie multinationala de
tehnologii digitale si ca membru al board-ului
pentru Mentor Capital & Business Advisory.

Board-ul Consultativ al BWFR

BWFR IN CIFRE
5,000 MEMBRI
Proprietari de companii din toate

80%

domeniile si industriile/
Bucuresti

Manageri corporate

13%
Start-up-uri & proprietari de

7%

ONG-uri

Partenerii nostri
IMPREUNA SUNTEM MAI
BUNI
Impreuna cu un numar considerabil de
parteneri, am creat cea mai mare
comunitate de business din Romania!

Puteti gasi mai jos o lista partiala a
partenerilor si sponsorilor nostri.
Pentru lista completa, va rugam sa vizitati
sectiunea "Parteneri" pe website-ul BWFR.

Partenerii media ai BWFR

PROIECTELE SI
PROGRAMELE NOASTRE
DRUMUL MEU. CALATORIE
ANTREPRENORIALA
Un program unic anual care urmareste sa ofere cunostinte
proprietarilor de companii care au deja o companie activa, dar
simt ca le lipseste know-how-ul fundamental de conducere a
afacerii intr-un mod corect.
Aflati mai multe aici

MADE IN WOMANIA - B2B TRADE ARENA
Comunitatea MADE IN WOMANIA - B2B Trade Arena este un
grup închis, dedicat pentru membrii înregistrați ai BWFR, pentru
a prezenta soluții B2B pentru membrii comunității noastre, in
baza propriilor lor solicitari.
Aflati mai
S Omulte
U R C E aici
: WIKIPEDIA

PROGRAMUL DE LEADERSHIP
BWFR
Un program practic, cu o durata de un an, ce urmareste sa dezvolte
abilitatile si aptitudinile femeilor-lider aspirante, din toate domeniile
si industriile din Romania. Este primul program de leadership din
Romania deschis pentru femeile ce detin propriile afaceri.
Acest program practic, ce include studii de caz si exemple din viata
reala, le va asista pe cele 21 membre selectate sa-si dezvolte
aptitudinile si cunostintele, sa-si imbunatateasca intelegerea a ceea
ce inseamna un lider eficace si le va oferi o puternica experienta de
invatare, bazata pe egalitate si reciprocitate.
Aflati mai multe aici

PROGRAMUL DE LEADERSHIP
BWFR - SPEAKERI

Echipa de
management

BE CLUB - WORKSHOP-URI DE
DEZVOLTARE PERSONALA
Viziunea si obiectivul acestor workshop-uri sunt sa
ofere instrumente in domeniul dezvoltarii personale,
pentru femeile de afaceri din toate domeniile de
activitate.
Workshop-urile acopera diverse subiecte de discutie
legate de dezvoltarea personala, cum ar fi:

Super Woman Super Mom
Anti Stress Let's Relax
BE Styling
It's a Men/ Women's World
Detox your life
Be Healthy
si altele.

SOURCE: WIKIPEDIA

STIM SA SI
PETRECEM...
GALA BWFR
Un eveniment premium de tip "gala" pentru
comunitatea de business atat romaneasca, cat si
straina (femei si barbati), ce reuneste membrii BWFR,
prieteni si speakeri in pozitii de top management,
precum si entertaineri de calitate, ce-si unesc fortele
pentru cauze nobile.
Evenimentul reuneste 300 invitati, parteneri si
sustinatori din comunitatea de business din Romania.

ALTE EVENIMENTE SPECIALE:
Martie - Ziua Internationala a Femeilor
Mai - Aniversarea BWFR
Septembrie - Ziua internationala a femeilor de afaceri

SOURCE: WIKIPEDIA

PROGRAMUL BWFR 2020

SOURCE: WIKIPEDIA

Parteneriat
corporate
PARTENERIATUL corporate cu BWFR ii ofera
companiei dvs. urmatoarele:
• Oportunitatea de a fi prima pe o piata cu
audienta B2B de top, ce are nevoie de
expertiza, serviciile si produsele dvs.;
• Access la cativa dintre cei mai dinamici si
influenti membri ai comunitatii de business;
• Sansa de a se pozitiona in mod favorabil in
ochii femeilor, membre ale comunitatii de
business;
• O rata excelenta de returnare a investitiei, din
valoarea sponsorizarii dvs.

Sprijinul dvs.
este
important!
Obiectivele
colaborarii cu
BWFR

• Puteti obtine un impact pe termen lung prin sustinerea a peste 5,000
de femei de afaceri membre BWFR.
• BWFR ofera ajutor pentru femeile de toate varstele, schimbandu-le
drumul catre antreprenoriat.
• Obtinerea calitatii de membru BWFR se face in mod gratuit, pentru a
fi accesibila pentru toate femeile de afaceri ce doresc sa participe la
activitatile noastre.
• Programe speciale dedicate tinerelor femei antreprenor.
• Sustinem in mod GRATUIT leaderii de ONG-uri si dezvoltarea
acestora.
• Construirea unei comunitati de afaceri – sprijinul dvs. le ajuta pe
femei sa creeze o mare retea, sa-si dezvolte afacerile si sa se inspire
unele pe altele pentru prosperitate reciproca.

IUBIM
NETWORKING-UL!

FIECARE
EVENIMENT
BWFR
include o sesiune
live de networking
de business, de tip
"speed dating".

LET'S DO IT!

OFFICE NAILS & BWFR 2020
Am pregatit un plan preliminar pentru 2020, ce
presupune includerea OFFICE NAILS ca parteneri in cadrul
catorva evenimente BWFR.
Colaborarea vizeaza promovarea directa a OFFICE NAILS
catre membrii BWFR (5,000), ce reprezinta de
asemenea si publicul dvs. tinta, intrucat toti membrii
nostri sunt proprietari de companii sau ocupa pozitii
manageriale de varf.
Evenimente propuse in cadrul carora vom include OFFICE
NAILS ca partener pe parcursul anului 2020:
1) 12.02.20 - 2:12:20 - BE Club & My Path https://www.bwfr.org/2-12-20
2) 5.3.20 - SHE DID IT – Inspirational Women Stories https://www.bwfr.org/she-did-it-2020
3) 22.9.20 - International Business Women’s Day

12.02.20 - 2:12:20 - BE CLUB & MY PATH

Un eveniment special, ce va include 2 parti:
PARTEA A - 2:12:20 - Un panel unic in cadrul caruia vom impartasi povesti inspirationale ale
unor femei de afaceri ce detin o companie de 2 ani vs. 12 ani vs. 20 ani.
PARTEA B - Este timpul pentru o schimbare! - Style me up!, in cadrul careia ne vom indrepta
atentia catre un styling eficient si vom acoperi urmatoarele teme:
*Trucuri despre un look stilat si profesionist;
*Alegerea culorilor potrivite;
*Schimbare de look pentru 3 membre BWFR selectate.
Numar estimativ de invitati: 50-70.

12.02.20 - 2:12:20 - BE CLUB & MY PATH

Alaturati-va ca parteneri!
Corner de activare cu manichiura gratuita;
Posibilitatea de a oferi vouchere de discount pentru participantele
la eveniment;
Expunere media inainte, in timpul si dupa eveniment;
Mentiune in fata publicului pentru sprijinul dvs.;

Valoare pachet parteneriat: 550 EUR (sub forma de barter)

5.3.20 - SHE DID IT – Inspirational
Women Stories
Un eveniment special, menit sa le inspire pe femei
sa sarbatoreasca impreuna ziua femeii!
Evenimentul este dedicat femeilor ce AU REUSIT in
diverse domenii - realizări de viata, depasirea unei
crize personale, obiective de afaceri si altele.Femei
unice cu povesti remarcabile vor impartasi in fata
publicului povestile lor inspirationale, dovedind ca
toate putem REUSI!
Numar estimativ de invitati: 70-100
Link catre pagina evenimentului: link

Alaturati-va ca parteneri!
Corner de activare cu manichiura gratuita;
Posibilitatea de a oferi vouchere de discount
pentru participantele la eveniment;
Expunere media inainte, in timpul si
dupa eveniment;
Mentiune in fata publicului pentru sprijinul dvs.;

Valoare pachet parteneriat: 550 EUR
(sub forma de barter)

22.9.20 - International Business
Women’s Day
Un workshop special de leadership dedicat Zilei
Internationale a Femeilor de Afaceri.
Evenimentul nostru special va dezvalui fascinanta
calatorie a unor companii de top, de la stadiul de
afacere tanara si pana la pozitia de lider de piata,
impreuna cu micile povestiri din spatele
provocarilor cu care acestea se confrunta zi de zi,
pentru a-si mentine aceasta pozitie.
Numar estimativ de invitati: 70-100
Link catre pagina evenimentului din 2019: link

Alaturati-va ca parteneri!
Corner de activare cu manichiura gratuita;
Posibilitatea de a oferi vouchere de discount
pentru participantele la eveniment;
Expunere media inainte, in timpul si
dupa eveniment;
Mentiune in fata publicului pentru sprijinul dvs.;

Valoare pachet parteneriat: 550 EUR
(sub forma de barter)

PACHETUL DE PARTENERIAT PENTRU FIECARE EVENIMENT:

#01

PE WEBSITE-UL BWFR:
Logo-ul companiei + link-ul dvs. vor fi publicate pe paginile web ale evenimentelor;
Logo-ul companiei dvs. va fi adaugat in cadrul sectiunii "Parteneri" (pentru
parteneriatele anuale);

#02

PE SOCIAL MEDIA:
Expunere pe social media - Facebook/ Instagram / LinkedIn;
"Tag" catre pagina dvs. de Facebook in cadrul postarilor referitoare la evenimente;

#03

IN NEWSLETTER-UL BWFR:
Logo-ul dvs. va fi adaugat in cadrul newsletter-ului trimis catre baza noastra de
date, sub sectiunea “Sponsori & parteneri” – va fi trimis de cel putin 4 ori pe
parcursul lunilor cand vor avea loc evenimentele (in total 12,000 cititori);

#04

IN TIMPUL EVENIMENTELOR:
Corner de activare cu manichiura gratuita in cadrul a 3 evenimente BWFR;
Posibilitatea de a oferi vouchere de discount pentru participantele la
evenimente;
Mentionare in fata publicului pentru sprijinul dvs.;
Rollup la evenimente in coltul pentru fotografii (vizibilitate);
Fotografiile profesionale ce vor fi realizate in timpul evenimentelor, ce vor include
si fotografiile dvs., vor fi publicate pe social media si pe website-ul BWFR;
Mentionare si link catre website-ul sau pagina dvs. de Facebook in cadrul
albumelor foto ce vor fi publicate pe pagina noastra de Facebook dupa fiecare
eveniment.

Canalele noastre media
Comunitatea BWFR este una vibranta si activa!
Impartasim informatii si comunicam zi de zi, pe diverse
tipuri de canale media:

Ghidul comunicarilor:
- Postari zilnice pe canalele de social media;
- Hashtag-uri si "Tag"-uri pentru sponsori;
- Newsletter saptamanal;
- Update-uri ale paginilor evenimentelor pe
website-ul nostru;
- Engleza / Romana.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne
contactati:
Parteneriate media si PR
Miruna COMAN
Email: pr@bwfr.org
Mobile: +4 0752 229 342

WWW.BWFR.ORG

