Valentin Văcăruș

Managing director at Godmother. Partner in:
Teambuilding Inovativ, Cyber Event, Brigada Creativa

Manager Godmother . 20 ani in advertising; Profesor FJSC
- preda cursul de Organizare evenimente. Crede cu tarie ca
agentiile sunt entitati care stiu sa se reinventeze si pentru
ca in toate sunt foarte multi oameni destepti or sa
gaseasca solutii sa treaca peste orice obstacol.

Cristian Hossu

Managing Partner at GOOD-FOOD.ro & UNIVERSUM
Cristian Hossu este cunoscut pentru faptul ca a fondat
alaturi de alti 3 asociati in 2010 agentia de organizare
evenimente Universum Events, in cadrul careia detine
functia de managing partner. Dupa ce si-a urmat studiile la
Academia de Studii Economice din Bucuresti, acesta si-a inceput activitatea
profesionala lucrand ca HR consultant pentru Promeso consulting si mai apoi ca
investment broker pentru compania Colliers. Printre alte functii detinute de catre
acesta se numara si functia de partener in cadrul companiei Brainspotting si in
cadrul Catalyst Solutions, companie pe care a infiintat-o si care controleaza portalul
de recrutare hipo.ro.

Edy Chereji

Board Member UNTOLD Universe
Ceea ce Untold și Neversea au devenit încă de la primele
ediții pentru industria de evenimente marcom&CSR este

rezultatul minții sale creative. Este unul din liderii antreprenoriali al ultimului deceniu
ce au început schimbarea imaginii industriei românești de divertisment. Prin
pasiunea și determinarea sa a reușit să strângă o echipă magică care i-a înțeles
ideile și a crezut în ele. În ultimii șase ani au reușit împreună să extindă brandul
UNTOLD în toata lumea, din inima Transilvaniei către toți iubitorii de festivaluri din
lume. Este un #magicmaker!

Lacramioara Loghin

Founder and Managing Director at Exact
Președinte al Association for Radio Audience (ARA),
Lăcrămioara deține o vastă experiență în industria de
research. Posedă abilități de Market Research,
Quantitative Research, Qualitative Research, Focus Groups și Customer Insight.
Lăcrămioara este și co-fondator și facilitator Design Thinkers Academy București.

