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GALA BURSA 2018
Prilej pentru două lansări:

• Noua grafică a ziarului BURSA;
• Noul site www.bursa.ro

Evenimentul este organizat de Grupul de presă BURSA şi se bucură de
sprijinul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor.

GALA BURSA 2018 va avea loc la la Palatul Parlamentului în data de 20
noiembrie, începând cu ora 19:00.

www.bursa.ro


INVITAŢI

La eveniment vor participa aproximativ 400 de persoane.

Sunt invitaţi:

 Preşedintele României;
 foşti preşedinţi de stat;
 europarlamentari;
 ambasadori;
 miniştri;
 preşedinţi şi directori de SIF-uri;
 oameni de afaceri din toate
domeniile de activitate;
 reprezentanţi ai instituţiilor statului;
 bancheri;
 brokeri;
 avocaţi.



GALELE BURSA ÎN IMAGINI http://www.bursa.ro/evenimente/



PREMIANŢII ANULUI 2017

http://www.bursa.ro/gala-bursa-deceniul-european-din-centenarul-romaniei/

http://www.bursa.ro/evenimente/


DESPRE NOI
Ziarul BURSA a apărut la 10 august 1990, ca tabloid cu anunţuri de mică
publicitate. De la apariţia săptămânală, BURSA a trecut la două ediţii şi apoi
la trei şi patru pe săptămână. Ulterior a devenit cotidian cu apariţii de luni
până vineri.
Profilul său editorial s-a modificat. BURSA s-a impus drept cel mai influent
cotidian financiar, devenind formatorul de opinie al pieţei de capital. De-a
lungul celor 28 de ani de apariţie neîntreruptă, ziarul BURSA şi-a informat
cititorii asupra proceselor importante de transformare şi dezvoltare a
economiei societăţii româneşti şi din străinătate: procesul privatizării,
dezvoltarea sistemului bancar autohton, evoluţia pieţelor financiare, criza
financiară internaţională, evoluţiile politice semnificative.
Grupul de presă BURSA a dezvoltat editarea revistei BURSA
Construcţiilor (prezentă pe piaţa de profil de 21 ani). Revistele „Cadouri de
Crăciun” şi „Cadouri de Paşti” susţin de peste un deceniu Campania
Umanitară „Atelierul lui Moş Crăciun la ziarul BURSA”.

Cele peste 70 de evenimente organizate de Ziarul BURSA au suscitat un real interes din partea invitaţilor în sală.
Au participat reprezentanţi ai companiilor din toate domeniile de activitate (agricultură, infrastructură, energie, IT&C,
construcţii, resurse umane, auto, turism, mediu, transport, telecomunicaţii, dezvoltarea capacităţii administrative);
bănci; fonduri de garantare / contragarantare; societăţi de avocatură; societăţi de asigurare; societăţi de leasing;
societăţi de brokeraj; societăţi de investiţii; autorităţi publice centrale şi locale; asociaţii de profil,
mass-media.

Grupul de presă BURSA publică lunar suplimente cu cele mai importante şi mai relevante subiecte din domeniul
economic actual.

http://www.bursa.ro/gala-bursa-deceniul-european-din-centenarul-romaniei/


PREMII

Ziarul BURSA a fost apreciat, în fiecare an, cu numeroase distincţii în cadrul Galei Premiilor Pieţei de
Capital, dar şi al altor manifestări, pentru apariţiile editoriale.



Grupul de presă BURSA

 Adresă: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 01080;

 Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;

 Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;

 E-mail: publicitate@bursa.ro;

 Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.

Prezenta este proprietatea societăţii Meta Ring SRL, iar informaţiile sunt strict confidenţiale.
Este interzisă divulgarea acestor informaţii către terţi.
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