
A V-a ediție A World Credit Congress & Exhibition, cel mai 
important eveniment global în sectorul managementului riscului 
de credit, vine pentru prima oară în Europa Centrală și De Est, la 
București, între 8-10 Iunie 2016 

București 16 Noiembrie 2015: International Collections Manager și Leadership 
Events organizează în premieră în România și în Europa Centrală și de Est cea de-a 
V-a ediție a World Credit Congress & Exhibition (WCCE). Congresul va avea loc la
Hotelul JW Marriott din București în perioada 8-10 Iunie 2016.

WCCE este un eveniment global care îi aduce împreună pe cei mai importanți 
experți și profesioniști din industria creditului comercial, colectării creanțelor și 
riscului de credit. Își propune să ofere un conținut relevant și contacte la nivel de 
top pentru a sprijini funcțiile critice ale creditării comerciale și a consumatorilor 
persoane fizice, colectării creanțelor, riscului comercial și serviciilor financiare 
conexe. Indiferent de dimensiunea afacerii gestionate și de nivelul experienței în 
domeniu, participanții vor beneficia de o valoare importantă cu care să 
contribuie imediat la sustenabilitatea afacerii în tranzacțiile de pe piețele sensibile 
la economiile turbulente și impredictibile. 

Cea de-a V-a ediție a World Credit Congress & Exhibition din București, continuă 
practica facilitării interacțiunii între profesioniștii din toată lumea din domeniul 
creditării comerciale, colectării creanțelor și intermedierii prin terți. Întrucât 
condițiile lumii economice se află într-o continuă schimbare, acest forum 
furnizează informații actuale și semnificative pentru a permite discuții, interacțiuni și 
un nivel înalt de înțelegere practică, ce în alte condiții ar fi ineficiente sau chiar 
imposibile. De-a lungul timpului, WCCE a oferit cadrul întelegerii direcției 
economiilor, a oportunităților și provocărilor cu care se confruntă companiile 
participante, identificând atât riscurile, cât și beneficiile și livrând soluții.  

WCCE a reunit întotdeauna cu succes lectori de top și a prezentat programe de 
dezbateri cu un conținut consistent pentru participanți, clienți, furnizori și în special 
cu valoare adaugată piețelor, în cazul de față Europa Centrală și de Est, unde 
evenimentul a avut loc. “Profesioniștii din întreaga lume vor fi personajele 
principale ale acestui eveniment de top. Noi, Comitetul de organizare, suntem 
siguri că nivelul de expertiză al lectorilor cheie va oferi cu siguranță o gamă largă 



de cunoștințe pentru a îmbogăți experiența participanților”, declară Luis Eduardo 
Perez Mata, Președintele WCCE.   
Summit-ul de la București reprezintă a V-a ediție a World Credit Congress & 
Exhibition, un eveniment care are loc o data la 2 ani, edițiile anterioare având loc 
în Mexico City (Mexic) în 2007, Dublin (Irlanda) în 2009, Johannesburg (Africa de 
Sud) în 2011, Sydney (Australia) în 2013. Peste 600 de experți ai acestui domeniu și 
oameni de afaceri sunt asteptați să participe la acest summit global, iar 50% dintre 
delegați vor reprezenta mediul internațional de afaceri.  “După 4 ediții pe 4 
continente și acum pentru a doua oară în Europa, această conferință a devenit 
una dintre activitățile esențiale pentru profesioniștii din industrie la nivel global. Este 
punctul de întâlnire la cel mai înalt nivel din domeniul creditului internațional și al 
mediului financiar, în acest cadru fiind prezentate tendințele și cele mai bune 
practici care stabilesc direcțiile pentru dezvoltarea viitoare a sectorului riscului de 
credit și colectării creanțelor”, complează Luis Eduardo Perez Mata.  

 “Este o onoare pentru România să găzduiască un eveniment global de un 
asemenea calibru. Practic îi vom vedea la București pe cei mai importanți experti 
ai momentului din industria creditării comerciale și managementului riscului de 
credit și vom avea ocazia de a înțelege live tendințele globale și cele mai bune 
practici în activitatea de creditare, managementului riscului de credit, finanțarea 
afacerii și  managementului creanțelor și creditelor neperformante. Acest 
eveniment este o premieră pentru Europa de Est într-un moment cât se poate de 
potrivit, pe un fundal incert pentru economia globală și în special cea europeană 
care încă își caută drumul spre creșterea economică durabilă”, declară Cristian 
Ionescu, Country Manager Expense Reduction Analysts România și membru al 
Comitetului Internațional de Organizare al WCCE 2016. 




