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Conferința „Imunoterapia Cancerului” 

1 - 4 Iulie  2021 

 

Pachete de sponsorizare/parteneriate 

  

1.  Sponsor de PLATINA – 40.000 EURO  

- Branding cu logo companie in sectiunea sponsori in programul evenimentului ( tiparit si 

virtual)  

- 4 materiale publicitare in geanta de conferinta  

- Spatiu stand 20 mp sau Stand virtual #D cu urmatoatle facilitate :  

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitatorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 

- 4 pagini de reclama in programul evenimentului ( tiparit  A5 si virtual)   

- Logo pe banerele din salile de conferinta  

- Logo inscriptionat pe geanta de conferinta   

- Logo pe bannerul conferintei vizibil pe toata durata desfasurarii acesteia (fizic si virtual)  

- Spatiu alocat pentru 2 simpozioane de cate 30 de minute 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Material promotional video de 180 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 20 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Posibilitatea de organizare unui workshop de 30 min in cadrul standului virtual (pana la 50 de 

participanti) 

- Logo online cu backlink  

 

2.  Sponsor de AUR – 30.000 EURO  

- Branding cu logo companie in sectiunea sponsori in programul evenimentului ( tiparit si 

virtual)  

- 3 materiale publicitare in geanta de conferinta  

- Spatiu stand 15 mp sau Stand virtual 3D cu urmatoatle facilitate :  

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitatorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 
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- 3 pagini de reclama in programul evenimentului ( tiparit  A5 si virtual)   

- Logo pe banerele din salile de conferinta  

- Logo inscriptionat pe ecusoanele de conferinta   

- Logo pe bannerul conferintei vizibil pe toata durata desfasurarii acesteia (fizic si virtual)  

- Spatiu alocat pentru un simpozion de 40 de minute 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Material promotional video de 120 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 15 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Posibilitatea de organizare unui workshop de 20 min in cadrul standului virtual (pana la 50 de 

participanti) 

- Logo online cu backlink  

 

3.  Sponsor de ARGINT –  25.000 EURO  

- Branding cu logo companie in sectiunea sponsori in programul evenimentului ( tiparit si 

virtual)  

- 2 materiale publicitare in geanta de conferinta  

- Spatiu stand 10 mp sau Stand virtual 3D cu urmatoatle facilitate :  

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitatorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 

- 2 pagini de reclama in programul evenimentului ( tiparit  A5 si virtual)   

- Logo pe banerele din salile de conferinta  

- Logo pe bannerul conferintei vizibil pe toata durata desfasurarii acesteia (fizic si virtual)  

- Spatiu alocat pentru un simpozion de 30 de minute 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Material promotional video de 90 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 10 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Posibilitatea de organizare unui workshop de 10 min in cadrul standului virtual (pana la 50 de 

participanti) 

- Logo online cu backlink  

 

4.  Sponsor de BRONZ – 20.000 EURO  

- Branding cu logo companie in sectiunea sponsori in programul evenimentului ( tiparit si 

virtual)  

- Material publicitar in geanta de conferinta  

- Spatiu stand 8 mp sau Stand virtual 3D cu urmatoatle facilitate :  

 La alegere unul din cele 9 modele disponibile;  

 Branding stand virtual; 

 Posibilitatea de interactiune cu vizitatorii standului; chat; 

 Descrierea companiei; 

 Incarcare documente; 

 Monitorizare/raport al timpului si al accesarii standului; 
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- 1 pagina de reclama in programul evenimentului ( tiparit  A5 si virtual)   

- Logo pe banerele din salile de conferinta  

- Logo pe bannerul conferintei vizibil pe toata durata desfasurarii acesteia (fizic si virtual)  

- Spatiu alocat pentru un simpozion de 20 de minute 

- Logo companie afisat in zona “Intrare virtual” 

- Branding pe fundal in fereastra speakerului  

- Material promotional video de 60 de secunde difuzat inainte de simpozion; 

- 5 conturi de acces la lucrarile conferintei 

- Logo online cu backlink  

 

5.  ALTE FORME DE COLABORARE 

- Spatiu stand: 

                      -  500 euro/mp stand fizic  

                      - 1.500 euro stand virtual 3D    

- Simpozioane* :  

 

                      - 6.000 euro simpozion de 10 minute 

                      - 4.500 EURO simpozion de 10 minute additional unui pachet de sponsorizare 

- Materiale promotionale in geanta de conferinta  - 300 euro/pliant 

- Pagina de reclama in brosura program a conferintei – 600 euro (tiparit si virtual)  

- Sigla/Logo pe monitor in salile de conferinta si secretariat – 500 euro 

*Deoarece timpul pentru simpozioane este limitat, alocarea se va face in functie de valoarea pachetului 

achizitionat si de disponibilitatea din momentul semnarii contractului. 

 

 

 

 


