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CALL FOR SPONSORS FOREN 2018
DORIȚI SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚIȚI IMAGINEA ȘI SĂ VĂ
ÎNTĂRIȚI POZIȚIA ÎN MEDIUL DE AFACERI ENERGETIC?
VĂ OFERIM ACEASTĂ OPORTUNITATE ÎN CADRUL CELUI MAI IMPORTANT
EVENIMENT REGIONAL DIN ANUL 2018 ÎN DOMENIUL ENERGIE!
Avem placerea să vă invităm să deveniţi sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrala şi de Est – FOREN 2018,
cu tema: „Central And Eastern Europe in The New Era of Energy Transition: Challenges, Investment Opportunity
and Technological Innovations” care va avea loc în perioada 10 – 14 iunie 2018 la Vox Maris Grand Resort din Costinești.

Menţionăm că, având în vedere importanţa şi prestigiul de care s-a bucurat pe plan internaţional, Consiliul Mondial
al Energiei (CME) consideră FOREN ca fiind cel mai important eveniment regional din programul de lucru pentru
Europa Centrală şi de Est al Consiliului Mondial al Energiei în anul 2018.
Forumul este sprijinit de companii din domeniul energiei, petrolului, gazelor naturale și cărbunelui, de furnizori de
echipamente și servicii energetice, precum și de instituții guvernamentale și non-guvernamentale reprezentative din
țară și din strainătate.
Aflat deja la cea de-a 14-a ediție, Forumul Energiei pentru Europa Centrala și de Est - FOREN a devenit unul dintre
cele mai prestigioase evenimente din domeniul energiei.
Forumul va cuprinde:
 5 secțiuni de comunicări științifice cu peste 200 de lucrări
 11 evenimente importante, care cuprind:
 Ziua Regională a Energiei
 Policy Trilemma
 2 Keynote Addresses
 4 Mese Rotunde la nivel de Forum
 3 workshop-uri la nivel de Forum
 20 Mese Rotunde la nivel de corporaţie
 O expoziție internațională cu peste 40 de standuri
 Un program social foarte bogat și diversificat.
Evenimentul va reuni peste 800 de participanti, printre care autorități guvernamentale, manageri și persoane de
decizie ale celor mai importante companii şi organizații, cunoscuți și apreciați specialiști din domeniul energiei din
țară și din strainătate. Prezența concentrată a tuturor acestora constituie un remarcabil și unic prilej de prezentare a
celor mai noi produse și servicii în domeniul ale firmei dumneavoastră.
Vom fi deosebit de onorați dacă veți accepta calitatea de sponsor FOREN 2018, contribuind astfel în mod direct la
succesul celui mai important eveniment regional din Europa Centrala și de Est care va avea loc in anul 2018.
Ca o recunoaștere pentru calitatea de sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrală şi de Est FOREN
2018, organizatorii vă vor oferi o paletă largă de modalități pentru promovarea imaginii firmei. Pentru detalii
suplimentare și pentru crearea unui pachet personalizat, adaptat pentru a corespunde strategiei dvs. de comunicare
și nevoilor specifice de vizibilitate, vă rugam să contactați secretariatul executiv CNR-CME (email: foren2018@cnrcme.ro; foren2018@gmail.com; tel: 0372.821.475 / 0372.821.476).
Cu convingerea fermă că această colaborare între CNR-CME și societatea dumneavoastră va fi fructuoasă și în
interesul ambelor părți, vă mulțumim anticipat și vă rugăm să primiți expresia deosebitei noastre considerații.
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