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ANEXA B     
 

Pachete de Sponsorizare/Parteneriat - SIE 2023 
(Servicii de Promovare Imagine)  

 
 

Sponsor / Partener de Platină a SIE 2023 - 14.000 lei 
 

• Citarea companiei, în calitate de Partener/Sponsor de Platină al SIE 2023, în Ședințele de deschidere şi de 
închidere a SIE 2023. 

• Afi șarea numelui companiei pe panourile dedicate Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023. 
• Plasarea în Plenul SIE 2023, în sălile Secțiunilor Tehnice, în sala de EXPO-SIE 2023 a unor roll-up-uri / 

banere ale companiei. 
• Introducerea TOP-ului Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023 în mapele participanţilor la SIE 2023. 
• Introducerea de 3 reclame ale companiei (pliant, catalog firmă sau CD) în mapele participanților la SIE 2023. 
• Publicarea numelui companiei, în calitate de Sponsor / Partener de Platină a SIE 2023, pe website-ul SIE 2023, 

inclusiv link către site-ul companiei. 
• Participarea gratuită la lucrările SIE 2023 pentru 3 persoane din cadrul companiei şi menţionarea acestora pe 

lista cu participanţii la SIE 2023. 
• Posibililatea organizarii gratuit a unei mese rotunde (1 modul de 50 minute).  
• Acordarea unei Diplome de Excelență pentru participarea la SIE 2023 în calitate de Sponsor/Partener de Platină a SIE 2023. 

Sponsor / Partener de Aur a SIE 2023 - 12.000 lei 
• Citarea companiei, în calitate de Sponsor/Partener de Aur al SIE 2023, în Ședințele de deschidere şi de închidere 

a SIE 2023. 
• Afi șarea numelui companiei pe panourile dedicate Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023. 
• Plasarea în Plenul SIE 2023, în una din sălile Secțiunilor Tehnice, în sala de EXPO-SIE 2023 a unor roll-up-uri 

/ banere ale companiei. 
• Introducerea TOP-ului Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023 în mapele participanţilor la SIE 2023. 
• Introducerea a 2 reclame ale companiei (pliant, catalog firmă sau CD) în mapele participanților la SIE 2023. 
• Publicarea numelui companiei, în calitate de Partener/Sponsor de Aur a SIE 2023, pe website-ul SIE 2023, 

inclusiv link către site-ul companiei. 
• Participarea gratuită la lucrările SIE 2023 pentru 2 persoane din cadrul companiei şi menţionarea acestora pe 

lista cu participanţii la SIE 2023. 
• Acordarea unei Diplome de Excelență pentru participarea la SIE 2023 în calitate de Sponsor/Partener de Aur a SIE 2023. 

Sponsor / Partener de Argint a SIE 2023 - 10.000 lei 
• Citarea companiei, în calitate de Sponsor/Partener de Argint al SIE 2023, în Ședințele de deschidere şi de 

închidere a SIE 2023. 
• Afi șarea numelui companiei pe panourile dedicate Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023. 
• Plasarea în Plenul SIE 2023 şi în sala de EXPO-SIE 2023 a două roll-up-uri / banere ale companiei. 
• Introducerea TOP-ului Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023 în mapele participanţilor la SIE 2023. 
• Introducerea unei reclame ale companiei (pliant, catalog firmă sau CD) în mapele participanților la SIE 2023. 
• Publicarea numelui companiei, în calitate de Sponsor/Partener de Argint a SIE 2023, pe website-ul SIE 2023, 

inclusiv link către site-ul companiei. 
• Participarea gratuită la lucrările SIE 2023 pentru 1 persoană din cadrul companiei şi menţionarea acesteia pe 

lista cu participanţii la SIE 2023. 
• Acordarea unei Diplome de Excelență pentru participarea la SIE 2023 în calitate de Sponsor/Partener de Argint a SIE 2023. 

Sponsor / Partener de Bronz a SIE 2023 - 8.000 lei 
• Citarea companiei, în calitate de Sponsor/Partener de Bronz al SIE 2023, în Ședințele de deschidere şi de 

închidere a SIE 2023. 
• Afi șarea numelui companiei pe panourile dedicate Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023. 
• Plasarea în Plenul SIE 2023 a unui roll-up / baner al companiei. 
• Introducerea TOP-ului Sponsorilor/Partenerilor SIE 2023 în mapele participanţilor la SIE 2023. 
• Introducerea unei reclame ale companiei (pliant) în mapele participanților la SIE 2023. 
• Publicarea numelui companiei, în calitate de Sponsor/Partener de Bronz al SIE 2023, pe website-ul SIE 2023, 

inclusiv link către site-ul companiei. 
•   Acordarea unei Diplome de Excelență pentru participarea la SIE 2023 în calitate de Sponsor/Partener de Bronz a SIE 2023. 


