La Conferència International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC)
celebra la seva novena edició a Istanbul

L’EMPRESÀRIA REGINA LLOPIS GUARDONADA AMB
ELS PREMIS IWEC 2015


IWEC és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, que compta
amb el recolzament de CaixaBank i l’escola de negocis IESE.



Enguany es reconeix la trajectòria de 25 empresàries de 15 països de tots els
continents.

Barcelona, 18 de novembre de 2015.- Istanbul acull des del dia 16 la novena edició de la
Conferència IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge), una xarxa mundial
d’empresàries d’èxit, que cooperen entre elles per impulsar les seves iniciatives empresarials en
els mercats mundials.
IWEC és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona i compta amb el patrocini de
CaixaBank, entitat líder del mercat financer espanyol, i l’escola de negocis IESE Business
School, que concedeix dues beques a dues de les empresàries premiades (Advanced
Management Program Barcelona).
Aquest any, els premis IWEC són per a 25 empresàries de 15 països de tots els continents.
Entre les empresàries premiades, hi figura Regina Llopis, del Grup AIA.
Regina Llopis és membre fundadora del Grup AIA, presidenta i CEO. El seu objectiu principal
és produir un benefici econòmic real i quantificable als seu clients a través de l'activitat
innovadora i la tecnologia punta. Llicenciada en Matemàtiques per La universitat de Maryland i
Máster en Matemàtiques Aplicades a la Intel·ligència Artificial per la Universitat de Califòrnia a
Berkeley.
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En aquesta edició, les conferències programades giren entorn la salut del negoci en un mercat
global i competitiu, i els assistents tindran l’oportunitat d’establir vincles amb empresaris locals i
explorar temes com el paper de les empreses, l’impacte del comerç o l’economia mundial i la
modernització, entre d’altres.
La Conferència ha comptat amb la participació, entre d’altres, de la diplomàtica dels Estats Units
i presidenta d’IWEC, Ruth A. Davis; del membre del Consell Executiu de la Cambra d’Estambul,
İlhan Soylu; del director d’Institucions Financeres Internacionals i Oficines de Representació de
CaixaBank, Joan Rosàs; i del director de la Cambra de Comerç de Barcelona, Xavier
Carbonell.
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