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PARTENER OFICIAL - 10.000 EURO
Promovarea imaginii companiei dvs.
1. Numele si logo-ul companiei Dvs. vor fi tiparite pe coperta Catalogului Oficial al Forumului si in
programul Final FOREN 2018 in calitate de PARTENER OFICIAL AL FORUMULUI, alaturi de numele
unor companii de renume si ale institutiilor guvernamentale.
2. Numele companiei si logo-ul Dvs. vor apare, de asemenea, pe toate publicatiile legate de FORUM,
inclusiv in publicitatea si declaratiile de presa din faza premergatoare evenimentului.
3. Compania dvs. va fi mentionata in calitate de PARTENER OFICIAL, pe posterele afisate la Centrul de
Conferinte.
4. Compania Dvs. va fi mentionata ca PARTENER OFICIAL in cadrul prezentarilor multimedia care vor
rula in timpul sesiunilor Forumului.
5. O macheta de publicitate format A4 in limba romana sau limba engleza a companiei Dvs. va fi inclusa in
Catalogul Oficial al Forumului.
6. Un poster personalizat al PARTENERULUI OFICIAL cu sigla şi sloganul / roll-up va fi expus în aria de
organizare a evenimentului. Posterul / roll-up-ul va fi pus la dispoziţia organizatorului de către
PARTENERUL OFICIAL.

Servicii de Marketing
7. Organizatorii vor promova calitatea dumneavoastra de PARTENER OFICIAL prin anunturi publicitare si
articole in publicatii din domeniul energetic.

Expunere media
8. Compania Dvs. va beneficia de o larga acoperire media, cuprinzand declaratii de presa, articole si
interviuri. Numele Dvs., ca PARTENER OFICIAL al Forumului, va face parte din aceasta comunicare.

Acces la Lista Delegatilor prezenti la Forum
9. Pentru obiectivele Dvs. proprii de marketing, noi va vom pune la dispozitie o copie confidentiala a listei
participantilor la eveniment ce cuprinde adresele si numerele de telefon.

Prezenta Dvs. in cadrul Forumului
10. Aveti dreptul de a nominaliza pe doi dintre reprezentantii Dvs. pentru a lua cuvantul in cadrul uneia
dintre cele 2 Keynote-addresses (KA), 4 Mese Rotunde la nivel de Forum (RTF) sau 3 Worshop-uri la
nivel de Forum (WF) alaturi de cei mai proeminenti invitati.
11. Pentru partenerii Dvs. oferim doua locuri fara taxa de participare pentru a lua parte la Forum.
12. Compania Dvs. beneficiaza de o masa de prezentare prospecte, cataloage etc. situata intr-un loc cu
vizibilitate maxima.

Servicii multimedia
13. Prezentarea logo-ului companiei Dvs., incusiv link-uri cu adresa Dvs (url) de pe website-ul Forumului,
www.cnr-cme.ro/foren2018. Aceasta publicitate on-line va spori vizibilitatea companiei Dvs.
14. Includerea de pliante ale firmei Dvs. in MAPA PARTICIPANTULUI.
15. Includerea logo-ului companiei Dvs. in prezentarea multimedia a Forumului, care va avea loc in cadrul
Ceremoniei de Deschidere.
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PARTENER PRINCIPAL- 6.000 EURO
Promovarea imaginii companiei dvs.
1. Numele si logo-ul companiei Dvs. vor fi tiparite pe coperta Catalogului Oficial al Forumului si in
programul final FOREN 2018 in calitate de PARTENER PRINCIPAL AL FORUMULUI, alaturi de
numele unor companii de renume si ale institutiilor guvernamentale.
2. Numele companiei si logo-ul Dvs. vor apare, de asemenea, pe toate publicatiile legate de FORUM,
inclusiv in publicitatea si declaratiile de presa din faza premergatoare evenimentului.
3. Compania dvs. va fi mentionata in calitate de PARTENER PRINCIPAL, pe posterele afisate la Centrul
de Conferinte.
4. Compania Dvs. va fi mentionata ca PARTENER PRINCIPAL in cadrul prezentarilor multimedia care vor
rula in timpul sesiunilor Forumului.
5. O macheta de publicitate format A4 in limba romana sau limba engleza a companiei Dvs. va fi inclusa in
Catalogul Oficial al Forumului.
6. Un poster personalizat al PARTENERULUI PRINCIPAL cu sigla şi sloganul / roll-up va fi expus în aria
de organizare a evenimentului. Posterul / roll-up-ul va fi pus la dispoziţia organizatorului de către
PARTENERUL PRINCIPAL.

Servicii de Marketing
7. Organizatorii vor promova calitatea dumneavoastra de PARTENER prin anunturi publicitare si articole
in publicatii din domeniul energetic.

Expunere media
8. Compania Dvs. va beneficia de o larga acoperire media, cuprinzand declaratii de presa, articole si
interviuri. Numele Dvs., ca PARTENER PRINCIPAL al Forumului, va face parte din aceasta
comunicare.

Acces la Lista Delegatilor prezenti la Forum
9. Pentru obiectivele Dvs. proprii de marketing, noi va vom pune la dispozitie o copie confidentiala a listei
participantilor la eveniment ce cuprinde adersele si numerele de telefon.

Servicii multimedia
10. Prezentarea logo-ului companiei Dvs., incusiv link-uri cu adresa Dvs (url) de pe website-ul Forumului,
www.cnr-cme.ro/foren2018. Aceasta publicitate on-line va spori vizibilitatea companiei Dvs.
11. Includerea de pliante ale firmei Dvs. in MAPA PARTICIPANTULUI.
12. Includerea logo-ului companiei Dvs. in prezentarea multimedia a Forumului, care va avea loc in cadrul
Ceremoniei de Deschidere.
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PARTENER ASOCIAT- 4.000 EURO
Promovarea imaginii companiei dvs.
1. Numele si logo-ul companiei Dvs. vor fi tiparite pe coperta Catalogului Oficial al Forumului si in
programul Final FOREN 2018, in calitate de PARTENER ASOCIAT AL FORUMULUI, alaturi de
numele unor companii de renume si ale institutiilor guvernamentale.
2. Numele companiei si logo-ul Dvs. vor apare, de asemenea, pe toate publicatiile legate de FORUM,
inclusiv in publicitatea si declaratiile de presa din faza premergatoare evenimentului.
3. Compania dvs. va fi mentionata in calitate de PARTENER ASOCIAT, pe posterele afisate la Centrul de
Conferinte.
4. Compania Dvs. va fi mentionata ca PARTENER ASOCIAT in cadrul prezentarilor multimedia care vor
rula in timpul sesiunilor Forumului.
5. Un articol de prezentare de o pagina format A4 in limba romana sau limba engleza a companiei Dvs. va
fi inclus in Catalogul Oficial al Forumului.
6. Un poster personalizat al PARTENERULUI ASOCIAT cu sigla şi sloganul / roll-up va fi expus în aria de
organizare a evenimentului. Posterul / roll-up-ul va fi pus la dispoziţia organizatorului de către
PARTENERUL ASOCIAT.

Servicii de Marketing
7. Organizatorii vor promova calitatea dumneavoastra de PARTENER ASOCIAT prin anunturi publicitare
si articole in publicatii din domeniul energetic.

Servicii multimedia
8. Includerea de pliante ale firmei Dvs. in MAPA PARTICIPANTULUI.

Si Dvs. ati putea fi un partener la Eveniment!
NU RATATI OPORTUNITATEA DE A FI RECUNOSCUT CA LIDER IN
DOMENIUL DUMNEAVOASTRA!
Organizatorii va stau la dispozitie pentru ca participarea firmei
dumneavoastra sa se bucure de tot succesul dorit!
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