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Iosefina Frolu, Director de Comunicare, pleacă din ING
ING a anunțat că, începând cu data de 7 august 2017, Iosefina Frolu, Director de Comunicare, pleacă
din companie.
Iosefina Frolu (43), s-a alăturat ING în 2006, în rolul de Director de Marketing & Comunicare al ING
Wholesale Banking, divizia pentru clienți corporate, unde a construit de la zero echipa și practica de
comunicare. În 2010, a devenit Director de Comunicare al ING Bank România, fiind responsabilă de
comunicarea cu media, comunicarea internă, marketingul relațiilor cu clienții corporate și activitatea de
CSR. Anterior, Iosefina Frolu a fost Manager Relații Publice în FMCG (Brau Union, ulterior Heineken) și
Coordonator Programe la agenția de relații publice DC Communication.
„Pe parcursul celor 10 ani, Iosefina Frolu a avut o contribuție semnificativă în ING, promovând valorile
companiei și protejând reputația brandului. În numele ING, îi mulțumesc pentru ceea ce a realizat și îi
doresc mult succes în tot ce îşi propune”, a declarat Michal Szczurek, CEO ING România.
„Am avut șansa să lucrez într-o companie extraordinară - cu viziune, cu o adevarată cultură a
performanței și cu oameni foarte buni. ING va rămâne pentru mine un love brand. Le mulțumesc colegilor
mei pentru tot ce am învățat și am facut împreună”, a declarat Iosefina Frolu. „Sunt câteva proiecte care
mă atrag și vreau să îmi încerc abilitățile și în alte zone decât cea a comunicării. În timp, voi decide la ce și
cu cine voi lucra”, a adăugat fostul Director de Comunicare al ING.
Procesul de recrutare a unui succesor a fost demarat.
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ING
ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de
peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înființată în 1994, ING Bank România este în
prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici
antreprenori și persoane fizice.
Misiunea ING este aceea de a-i susţine pe oameni să fie cu un pas înainte, în viaţă şi în afaceri.

