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VINO MÂINE LA EVENIMENTUL DE LANSARE
 

Prima mea investiție 
 

10 povești despre bursă inspirate din fapte reale

Bursa de Valori București te invită mâine la evenimentul de lansare a cărții „Prima mea investiție”, care include 10 povești despre bursă ale
unor oameni interconectați de pasiunea pentru tranzacționare. Unii sunt investitori de la liceu, alții au început după împlinirea vârstei de 50
de ani. Sunt persoane cu vieți diferite, cu experiențe diverse, răspândiți în toată România sau peste mări și țări. 

 

Vino să-i cunoști și să le afli povestea mâine, 17 august, ora 09:30, la sediul Bursei de Valori București, etaj 14. 
 

Cartea „Prima mea investiție” este disponibilă în librăriile Cărturești, Diverta și în rețeaua Inmedio împreună cu revista NewMoney. 
 

Te rugăm să ne confirmi participarea la adresa de e-mail comunicare@bvb.ro.
 

Te așteptăm,
 Echipa BVB

Cătălin Striblea, jurnalist, despre „Prima mea investiție”
  

O carte ca un film. Știu că vă așteptați să fie „Lupul de pe Wall Street”. Știu că ați vrea să fie iahturi, super mașini sau cele mai tari petreceri.
Dar nu e deloc așa. E povestea unor oameni obișnuiți care la un moment dat au hotărât să schimbe ceva în viața lor. Nu sunt milionari. Sunt
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oameni care și-au strâns economiile și le-au dus la Bursă. Au câștigat sau au pierdut. Au fost sus sau jos. Au avut răbdare sau s-au grăbit.
Dar cel mai mult au citit, au căutat, au învățat. Și au aflat că viața și banii îți pot da mult mai mult dacă încerci și ești îndrăzneț.


