PACHETE de SPONSORIZARE
Pentru Congresul CECCAR 2016

PLATINUM - 7000 EURO
În calitatea de Sponsor Platinum, compania dumneavoastră va beneficia de o expunere și
o recunoaștere extinse până la începerea și pe durata Congresului profesiei contabile din
România. În plus față de un număr de avantaje exclusive în calitate de Sponsor principal al
conferinței, compania dvs. va beneficia de un branding vizibil pe toate afișajele generale ale
congresului.
AVANTAJELE SPONSORIZARII









Publicarea siglei companiei în Broșura program a Congresului (cu condiția ca
sponsorizarea să fie achitată înainte de imprimarea materialelor promoționale)
Amplasarea unui banner al companiei în sala de conferință
Afişarea siglei şi URL-ului sponsorului pe website-ul Congresului CECCAR 2016
Privilegiul de a include materiale de prezentare a companiei în mapele participanților
Prezentarea unui spot publicitar de maxim 2 minute pe parcursul pauzelor dintre
sesiunile Congresului (în sala de conferință)
Posibilitatea amplasării de materiale promoționale la standul de carte din foaier
Cinci (5) înregistrări gratuite la sesiunile Congresului
Cinci (5) invitații la „Cina de gală” din 23 septembrie 2016

GOLD – 5000 EURO
În calitatea de Sponsor Gold, compania dumneavoastră va beneficia de expunere și
recunoaștere până la începerea și pe durata Congresului profesiei contabile din România.
În plus față de un număr de avantaje exclusive în calitate de Sponsor principal al
conferinței, compania dvs. va beneficia de un branding vizibil pe diverse materiale ale
congresului.
AVANTAJELE SPONSORIZARII








Publicarea siglei în Broșura program a Congresului (cu condiția ca sponsorizarea să
fie achitată înainte de imprimarea materialelor promoționale)
Amplasarea unui banner al companiei în sala de conferință
Afişarea siglei şi URL-ului sponsorului pe website-ul Congresului CECCAR 2016
Privilegiul de a include materiale de prezentare a companiei în mapele participanților
Prezentarea unui spot publicitar pe parcursul pauzelor dintre sesiunile Congresului,
de maxim 2 minute (în sala de conferință)
Trei (3) înregistrări gratuite la sesiunile Congresului
Trei (3) invitații la „Cina de gală” din 23 septembrie 2016
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SILVER – 2500 EURO
În calitatea de Sponsor Silver, vă veți bucura de expunere și promovare până la începerea
și pe durata conferinței:
AVANTAJELE SPONSORIZARII





Amplasarea unui banner în zona de înregistrarea a congresului
Afişarea siglei şi URL-ului sponsorului pe website-ul Congresului CECCAR 2016
Două (2) înregistrări gratuite la sesiunile Congresului
O (1) invitație la „Cina de gală” din 23 septembrie 2016

BRONZE - 1500 EURO
Având calitatea de Sponsor Bronze, vă veți bucura de următoarele avantaje până la
începerea, dar și pe durata Congresului:
AVANTAJELE SPONSORIZĂRII




Amplasarea unui banner în zona de înregistrare a congresului
O (1) înregistrare gratuită în cadrul Congresului
O (1) invitație la „Cina de gală” din 23 septembrie 2016

COPPER – 500 EURO
Având calitatea de Sponsor Copper veți beneficia de următoarele avantaje pe durata
Congresului:
AVANTAJELE SPONSORIZĂRII




Amplasarea unui banner în zona de înregistrare a congresului
O (1) înregistrare gratuită la Congres
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