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Dragi colegi, 
 
Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România 
are deosebita onoare de a vă invita la 

 
 

AL XV-LEA 
CONGRES NAȚIONAL DE DRUMURI ȘI 

PODURI DIN ROMÂNIA 
IAŞI, 19 – 22 SEPTEMBRIE 2018 

 
 
În speranța că veți găsi interesantă oferta congresului, ne-am bucura să vă avem alături 
în calitate de partener al evenimentului. 

 
Aveți posibilitatea de a alege dintre beneficiile de mai jos, urmând ca în funcţie de 
alegerea dumneavoastră să vă încadrați în una dintre următoarele categorii: 

 

 Partener de Diamant – Peste 7.000 euro 

 Partener de Platină – 5.000 euro 

 Partener de Aur – 3.000 euro 

 Partener de Argint – 2.000 euro 

 Partener de Bronz – 1.000 euro 

 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi: email – office@apdp.ro ; tel. 
021/3161324; fax. 021/3161325. 
 

 
 
 
 

Vă aşteptăm cu drag, 

 

_____________________________ 

Valentin ANTON 
Preşedinte A.P.D.P. 

mailto:office@apdp.ro
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OFERTĂ PARTENERI 
 
 

 

PACHET DIAMANT – PESTE 7000 EURO  

• Se negociază în funcţie de preferinţele partenerului; 

 

 

PACHET PLATINĂ – 5000 EURO  

• Advertising prin plasarea de roll-up-uri în sala de congres şi lobby; 

• Logo-ul companiei pe coperta mapei congresului, cât şi pe site-ul 

www.apdp.ro ; 

• Materiale promoţionale introduse în pachetul de congres – prezentări, 

cataloage, obiecte promoţionale; 

• 1 pag. publicitate în revista Drumuri-Poduri după eveniment – luna 

octombrie 2018; 

• Proiecţia pe ecran a unui film de prezentare a companiei (durata 1 min), 

în timpul pauzelor; 

• Posibilitate prezentare lucrare în cadrul congresului – 10 min; 

• Stand pentru prezentare produse/servicii în zona de networking (12 mp). 

 

 

http://www.apdp.ro/
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PACHET AUR – 3000 EURO  

• Advertising prin plasarea unui roll-up al sponsorului în sala de congres şi 

lobby; 

• Logo-ul companiei pe coperta mapei congresului, cât şi pe site-ul 

www.apdp.ro ; 

• Materiale promoţionale introduse în pachetul de congres – prezentări, 

cataloage, obiecte promoţionale; 

• 1/2 pag. publicitate în revista Drumuri-Poduri după eveniment – luna 

octombrie 2018; 

• Proiecţia pe ecran a unui film de prezentare a companiei (durata 1 min), 

în timpul pauzelor; 

• Stand pentru prezentare produse/servicii în zona de networking (9 mp). 

 

 

 

PACHET ARGINT – 2000 EURO  

• Logo-ul companiei pe coperta mapei congresului, cât şi pe site-ul 

www.apdp.ro ; 

• A4 promo inserat în pachetul de congres; 

http://www.apdp.ro/
http://www.apdp.ro/
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• 1/2 pag. publicitate în revista Drumuri-Poduri după eveniment – luna 

octombrie 2018; 

• Proiecţia pe ecran a unui film de prezentare a companiei (durata 1 min), 

în timpul pauzelor; 

• Stand pentru prezentare produse/servicii în zona de networking (6 mp). 

 

 

PACHET BRONZ – 1.000 EURO  

• Logo-ul companiei pe coperta mapei congresului; 

• A4 promo inserat în pachetul de conferinţă; 

• Proiecţia pe ecran a unui film de prezentare a companiei (durata 1 min), 

în timpul pauzelor. 

 

 

MENȚIUNI SPECIALE: 

 Prezentările companiilor vor fi susţinute de vorbitori de marcă, 

autorizaţi în domeniul subiectului adus în discuţie, cu acordul 

organizatorilor (tematică, vorbitor). 

 Poziţionarea stand-urilor se va face în ordinea contribuţiei 

companiilor. 

 Poziţionarea stand-urilor sponsorilor din aceeaşi categorie se va face 

în funcție de data transferului contribuției către organizator. 



AL XV-LEA CONGRES NAŢIONAL DE DRUMURI ŞI PODURI 

                                                           IAŞI, 19 – 22 SEPTEMBRIE 2018 

 

 

 

 Alegerea momentelor din program pentru prezentări se va face în 

ordinea contribuţiei companiilor. 

 Apariţia logo-ului pe materialele conferinţei se va face în ordinea 

contribuţiei companiilor. 

 

Pentru a confirma participarea la eveniment, partenerii vor semna 

contractul cu organizatorul pana la data de 25.08.2018 şi face transferul 

sumei aferente pachetului de beneficii contractat până la data de 

1.09.2018. Nerespectarea acestor condiţii duce la imposibilitatea acordării 

beneficiilor solicitate de partener din partea organizatorului. 

 

Preţul contractului conţine TVA. 


