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Conferința „Imunoterapia Cancerului” 

30 Iunie - 3 Iulie  2022 

 

Pachete de sponsorizare/parteneriate 

 

1.  Sponsor/Partener de PLATINA – 40.000 EURO  

- Logo-ul companiei pe bannerul conferintei  

- Logo-ul companiei in sectiunea sponsori in programul evenimentului  

- Logo-ul companiei pe banerele din salile de conferinta  

- Logo-ul companiei inscriptionat pe geanta de conferinta   

- 4 materiale publicitare in geanta de conferinta  

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

- Spatiu pentru stand - 15 mp  

- Spatiu alocat pentru 2 simpozioane de cate 30 de minute 

2.  Sponsor/Partener de AUR – 30.000 EURO  

-  

- Logo-ul companiei pe bannerul conferintei  

- Logo-ul companiei in sectiunea sponsori in programul evenimentului  

- Logo-ul companiei pe banerele din salile de conferinta  

- Logo-ul companiei inscriptionat pe ecusoanele de conferinta   

- 3 pagini de reclama in programul evenimentului ( tiparit  A5)   

- 3 materiale publicitare in geanta de conferinta 

- Spatiu pentru stand - 10 mp  

- Spatiu alocat pentru un simpozion de 40 de minute 

3.  Sponsor/Partener de ARGINT –  25.000 EURO  

- Logo-ul companiei pe bannerul conferintei  

- Logo-ul companiei in sectiunea sponsori in programul evenimentului  

- Logo-ul companiei pe banerele din salile de conferinta  

- 2 materiale publicitare in geanta de conferinta  

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

- Spatiu pentru stand - 6 mp  

- Spatiu alocat pentru un simpozion de 30 de minute 
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4. Sponsor/Partener de BRONZ – 20.000 EURO  

- Logo-ul companiei pe bannerul conferintei  

- Logo-ul companiei in sectiunea sponsori in programul evenimentului  

- Logo-ul companiei pe banerele din salile de conferinta  

- 1 material publicitar in geanta de conferinta  

- 1 pagina de reclama in programul evenimentului ( tiparit  A5)   

- Spatiu pentru stand - 4 mp  

- Spatiu alocat pentru un simpozion de 20 de minute 

5.  ALTE FORME DE COLABORARE 
 

- Spatiu stand: 

                      -  500 euro/mp  

                      - 350 euro/mp aditional la un pachet de sponsorizare/parteneriat 

- Simpozioane*:  

                      - 6.000 euro - simpozion de 10 minute 

                      - 4.500 euro - simpozion de 10 minute aditional la un pachet de sponsorizare 

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

- Pagina de reclama in brosura program a conferintei – 600 euro   

- 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. 

 

 

 

 


