COMUNICAT DE PRESĂ
București, 3 decembrie 2013

Mariana Diaconescu, Președinte ASIROM Vienna Insurance Group câștigă Premiul
pentru performanță și inovatie in domeniul financiar-bancar și cel al asigurărilor în
cadrul Galei Premiilor Revistei „Piaţa Financiară” 18 ani
Mariana Diaconescu, Președinte ASIROM Vienna Insurance Group, a fost premiată pe data
de 2 decembrie, în cadrul Galei Premiilor Revistei „Piaţa Financiară” 18 ani, cu “Premiul de
excelenţă în banking şi asigurări”, pentru o contribuție unică, atât în domeniul financiarbancar, adusă modernizării sistemului național de plăți în cadrul Băncii Naționale a României
și realizării unor performanțe deosebite în Banca de Export-Import a României Eximbank,
cât și în domeniul asigurărilor, în calitate de președinte al ASIROM Vienna Insurance Group,
unde a condus un amplu proiect de reorganizare și restructurare a companiei.
“Referitor la acest premiu, aș vrea să spun că mă simt onorată să mă aflu în această seară aici
și să îl accept. Ca lideri în domeniul financiar, este responsabilitatea noastră să ne aducem
aportul în comunitate, să ajutăm dezvoltarea economiei și în final, oamenii, prin companiile
pe care le conducem. Pe parcursul carierei mele, am beneficiat de încurajările și sfaturile unor
prieteni minunați, unei familii unite și unor profesori de excepție din cadrul Academiei de
Studii Economice. Aș vrea să le mulțumesc.”, a declarat doamna Diaconescu în discursul său
de mulțumire.
Printre personalitățile premiate pe 2 decembrie, care au avut realizări remarcabile în cei 18
ani pe care revista i-a aniversat în noiembrie 2013 se numără și guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu, Radu Graţian Gheţea, CEO CEC Bank și alți importanţi lideri ai pieţei financiare.
Evenimentul a început cu discursul guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur
Isărescu, care a felicitat Piaţa Financiară şi a făcut o retrospectivă a principalelor evenimente
economice din ultimii 18 ani şi a modului cum a evoluat revista.
Atât premianţii, cât şi participanţii la Gala Premiilor Revistei „Piaţa Financiară” s-au putut
bucura de prezenţa revigorantă a unor excelenţi interpreţi şi dansatori, copiii ansamblului
Sunetul Muzicii, condus de Cristina Manoliu, şi de interpretarea proaspătă a doi solişti tineri,
cu voci minunate, Cristina Constantin şi Alexandru Săndoiu.
Despre ASIROM Vienna Insurance Group

De peste 20 de ani, ASIROM este compania de asigurări tradițională a românilor, oferindu-le
acestora siguranța și confortul de care au nevoie, definind permanent tendințele pieței locale a
asigurărilor.
ASIROM este în primul rând o companie care oferă soluții viabile clienților săi, adaptându-și
permanent produsele și tarifele la tendințele pieței, respectându-și totodată obligațiile asumate
prin contractele de asigurare.
2007 s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii notabile pentru
ASIROM, rămânând în istorie drept anul când compania de asigurări s-a alăturat marii familii
a grupului lider pe piața de asigurări din Europa Centrala și de Est, Vienna Insurance Group
(VIG).

Vienna Insurance Group (VIG) este lider în asigurări atât în Austria, cât și în Europa
Centrală și de Est. Aproximativ 50 de companii din 24 de țări formează un Grup cu o tradiție,
brand-uri puternice și relații apropiate cu clienții. VIG are o experiență de 190 de ani în
domeniul asigurărilor. Cu peste 24.000 de angajați, Vienna Insurance Group este liderul
incontenstabil pe piețele cele mai importante din portofoliu. Prin urmare, are o poziționare
excelentă, ce îi permite să profite de oportunitățile de creștere pe termen lung într-o regiune
cu 180 de milioane de locuitori. Vienna Insurance Group (VIG) este compania cu cel mai bun
rating al indicelui ATX de pe piața bursiera austriacă; este de asemenea listat și în Prague
Stock Exchange.

