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Categorii de  sponsori 

 

1. Parteneri ai evenimentului, în cazul unei contribuŃii în valoare peste 8.000 lei 

• scutire taxă participare la ConferinŃa ASR pentru 3 salariați din cadrul societăŃii 

• apariŃia pe coperta Volumului de comunicări al ConferinŃei ASR 

• apariția pe coperta documentelor ConferinŃei ASR și pe afișele ConferinŃei ASR 

• 2 exemplare gratuite din Volumul de comunicări al ConferinŃei ASR  

• prezentarea pe lista de parteneri în timpul ConferinŃei ASR 

 2. Sponsori principali în cazul unei contribuŃii în valoare 4.000 – 8.000 lei  

• scutire taxă participare la ConferinŃa ASR pentru 2 salariați din cadrul societăŃii 

• apariŃia pe lista de sponsori principali in cadrul Volumului de comunicări al 
ConferinŃei ASR 

• apariția pe lista de sponsori principali in cadrul documentelor ConferinŃei ASR  

• un exemplar gratuit din Volumul de comunicări al ConferinŃei ASR  

• prezentarea pe lista de sponsori principali în timpul ConferinŃei ASR 

  3. Sponsori in cazul unei contribuŃii in valoare de 500 - 3.999 lei. 

• scutire taxă participare la ConferinŃa ASR pentru 1 salariat din cadrul societăŃii 

• un exemplar gratuit din Volumul de comunicări al ConferinŃei ASR  

• prezentarea pe lista de sponsori în timpul ConferinŃei ASR 

 

În cazul în care acceptaŃi să deveniŃi sponsor al evenimentului, contribuŃia Dv. poate fi 
realizată în bani sau prin preluarea cheltuielilor unor acŃiuni sau servicii după cum 
urmează:   

- tipărirea documentelor conferinŃei (cca. 150 persoane); 

- premii pentru câştigătorii concursului Tineretul Sudează – faza naŃională;  

- părŃi din programul social al evenimentului: cocteil, cină festivă, pauze cafea etc. 

 

Aşteptăm cu interes punctul Dv. de vedere şi vă mulŃumim anticipat pentru sprijin. 

 


