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RCEPB 2017  

 
 

TARIFELE PACHETELOR DE SERVICII PENTRU 
PROMOVAREA IMAGINII PARTENERULUI 

 
Vă rugăm să analizaţi şi să alegeţi cele mai potrivite soluţii pentru compania 
dumneavoastră. 
 
Pozițiile selectate vor fi bifate în  Formularul de COMANDĂ şi suma totală completată 
în Formularul CONTRACT în baza căruia se vor factura serviciile solicitate. 

 
Pentru participare vă rugăm să transmiteţi formularele scanate la adresa 
office@oaer.ro și office@aiiro.ro sau prin fax la 021 252 42 95. 
 

Nr. 
ctr. 

 

PACHET / PRODUS 
Preţ* 

(EURO fara TVA) 

 

Detalii 

1 Pachet Partener PLATINUM 

 

anexa 1 

2 Pachet Partener GOLD anexa 2 

3 Pachet Partener SILVER anexa 3 

4 Pachet Partener BRONZ anexa 4 
 

*Companiile care au fost deja sponsori ai RCEPB beneficiază de discount 10%. 

 

Anexa 1‐ Pachet Partener PLATINUM 
1. Interviu într-una din publicaţiile prezente la conferinţa de presă  

2. Un reprezentant în prezidiul uneia din sesiunile Conferinţei  

3.  Prezentare cu durata de 30 min în cadrul Conferinţei 

4. Acces la Conferinţă pentru 3 reprezentanţi 

5. 2 workshopuri organizate pentru sponsor de AIIR-Valahia în cadrul Universității Tehnice de 

Construcții București (una pentru studenți și cadre universitare, alta pentru inginerii de 

construcții/arhitecți/inginerii instalații pentru construcții) 

6. Banner în sală 

7. Banner în zona de înregistrare 

8. Difuzare spot în cadrul conferinţei 

9. Difuzare de materiale de prezentare în Mapa Conferinţei 

10. Prezentare pe pagina web a conferintei şi link catre site 

11.  Prezentare pe dvd-ul conferinţei 

12.  Sigla pe dvd-ul conferintei, cu precizarea statutului 

13.  Sigla pe programul conferinţei, cu precizarea statutului  

14.  Sigla pe Bannerul conferinţei şi în materialele de promovare (machete presa scrisă) 

15.  Sigla în headerul e-mailurilor de corespondenţă  şi în documentele aferente conferinţei  

16.  Sigla pe template prezentari tehnice, cu precizarea statutului  

17. Trofeu din partea Organizatorului, acordat în timpul Conferinţei  

18.  Prezentarea rezultatelor Conferinţei 

19. Cadou surpriză din partea Organizatorului 

20. Furnizare lista detaliată a participanţilor  

 

 

Anexa 2‐ Pachet Partener GOLD 

 
Bucureşti, 8-9 IUNIE 2017
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1. Prezentare cu durata de 20 min în cadrul Conferinţei 
2. Acces liber la Conferinţă  pentru 3 reprezentanţi 
3. Banner în zona de înregistrare  
4.  Banner în zona de catering 
5. Difuzare spot în cadrul conferinţei  
6.  Difuzare de materiale de prezentare în Mapa Conferinţei  
7.  Prezentare pe pagina web a conferintei şi link către site-ul acestuia  
8.  Prezentare pe dvd-ul conferinţei  

9.  Sigla pe dvd-ul conferintei, cu precizarea statutului  

10.  Sigla pe programul conferinţei, cu precizarea statutului  

11.  Sigla pe Bannerul conferinţei şi în materialele de promovare (machete presa scrisă) 

12.  Sigla în headerul e-mailurilor de corespondenţă  şi în documentele aferente conferinţei  

13.  Sigla pe template prezentari tehnice, cu precizarea statutului  

14. Cadou surpriză din partea Organizatorului  
15. Furnizare lista detaliată a participanţilor  

 

Anexa 3‐ Pachet Partener SILVER 
1. Prezentare cu durata de 15 minute în cadrul Conferinţei  
2. Acces liber la Conferinţă pentru 2 reprezentanţi 
3.  Prezentare pe dvd-ul conferinţei 
4.  Prezentare pe pagina de site a conferinţei şi link către site-ul acestuia  
5.  Inserarea carton cu sigla în timpul conferinţei  
6.  Difuzare de materiale de prezentare în Mapa Conferinţei  

7. Sigla pe dvd-ul conferinţei, cu precizarea statutului  

8.  Sigla pe programul conferinţei, cu precizarea statutului  

9.  Sigla pe Bannerul conferinţei şi în materialele de promovare (machete presa scrisă) 

10.  Sigla în headerul e-mailurilor de corespondenţă  şi în documentele aferente conferinţei  
11. Sigla in headerul documentelor conferintei şi al corespondenţei  
12. Medalie din partea Organizatorului  
13.  Furnizare lista detaliată a participanţilor 
 

Anexa 4‐ Pachet Partener BRONZ 
1. Prezentare de 10 minute in cadrul Conferinţei  
2. Acces liber la Conferinţă pentru 2 reprezentanţi 
3.  Prezentare pe dvd-ul conferinţei  
4.  Difuzare de materiale de prezentare în Mapa Conferinţei  
5. Prezentare pe pagina de site a conferinţei şi link către site-ul acestuia 

6.  Sigla pe dvd-ul conferinţei, cu precizarea statutului  

7.  Sigla pe programul conferinţei, cu precizarea statutului  

8.  Sigla pe Bannerul conferinţei şi în materialele de promovare (machete presa scrisă) 

9.  Sigla în headerul e-mailurilor de corespondenţă  şi în documentele aferente conferinţei  
10. Sigla în headerul documentelor conferinţei şi al corespondenţei  
11. Medalie din partea Organizatorului  

12. Furnizare lista detaliată a participanţilor 


