
FRUITS
VEGGIES
CONFERENCE & EXPO 

Oportunități de promovare

27 - 28 noiembrie 2014, Brașov

dumneavoastră la EXPO Conferința Internațională FRUITS&VEGGIES 2014
Sperăm ca acest parteneriat cu INFOALIMENT (în calitate de organizator) va constitui o 
parte integrantă a mix-ului dumneavoastră de marketing, ce va furniza un amestec unic 
de branding, poziționare și, mai important, interacțiunea fața-în-față cu oamenii cheie din 
industrie care contează pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră.  

1.  O campanie cuprinzătoare de marketing ce va evidenția 

vă atinge publicul țintă în cât mai multe moduri. 

2. Ample oportunități de contacte directe și întâlniri exclusive. 

3.  Excelente oportunități de a accesa și de a evalua potențiali 
parteneri și de a forma alianțe strategice. 

4. Un mediu propice întâlnirilor cu experți de înaltă calitate. 

5.  Îmbunătățirea branding-ului și publicitate pe parcursul 
conferinței, în pauzele de cafea, în timpul prânzului, a cinei 
festive etc. 

VARIANTE DE PROMOVARE

Sponsorizare

¥ Cina Festiva în seara de 27 noiembrie 4500 euro

¥ Masa rotundă televizată - 28 noiembrie 4000 euro

¥ infoTRIP - vizita de documentare din a doua zi de conferințã (într-o fermă sau fabrică de procesare) 2500 euro

Mix de Sponsorizare și Promovare, prin pachetele gata create: PREMIUM, GOLD, SILVER

Publicitate
Opțiuni de publicitate croite pe măsura nevoilor companiei dumneavoastră. 

Termenul limită pentru contractarea pachetelor de promovare sau a celor de sponsorizare este 15  Septembrie 2014. 
isponibilității 

INFOALIMENT.
www.fruit-veggies.ro

preþurile nu includ TVA



FRUITS
VEGGIES
CONFERENCE & EXPO 

Sponsor
CINA FESTIVĂ
Valoare sponsorizare: 4.500 euro + TVA

Include: 

¥ Trei pachete de participare infoGOLD
¥ Stand de prezentare, zona B2B ( 3x2 m)
¥  Prezentare de 10 minute în deschiderea cinei 

festive
¥  

toatã durata cinei festive
¥  Roll-upuri amplasate în cele douã sãli de 

conferinþă pe toatã durata conferinței

Sponsor
MASA ROTUNDĂ
Valoare sponsorizare: 4.000 euro + TVA

Include: 

¥ Trei pachete de participare infoGOLD
¥  

¥  Stand de prezentare, zona B2B (3x2 m)
¥  Roll-upuri amplasate în cele doua sali de 

conferintă pe toata durata conferinței

Sponsor
infoTRIP
Valoare sponsorizare: 2.500 euro + TVA

Include: 

¥ Două  pachete de participare infoGOLD
¥  Prezentarea companiei pe drumul dus-întors, 

de la Hotel la Fermã/Fabricã
¥  Roll-upuri amplasate în cele douã sãli de 

conferinþă pe toatã durata evenimentului

¥  Inserare LOGO în toate materialele de 
marketing și de programe 

¥  
titulatura de SPONSOR

¥  Includerea unei prezentări de o pagina, în 
mapa tipărita a conferinței, distribuită cãtre 
participanți

¥  Asistentă dedicată, oferită reprezentanților 
companiei prin înlesnirea contactelor cu cei 
vizați 

¥  Trimiterea unui newsletter personalizat tuturor 
abonaților la newsletter-ul FRUIT&VEGGIES

¥  Trimiterea listei (format xls) conținând datele 
de contact ale participanților la eveniment 
(nume, funcție, telefon, e-mail), după 
terminarea evenimentului

Pentru alte informații sau pentru rezervarea 
pachetului de sponsorizare, vă rog contactați:

Claudia Bocean
Director General infoALIMENT 
organizator FRUIT&VEGGIES
claudia@infogroup.ro /  0040 744 520 483
www.fruit-veggies.ro



          
          ¥ inserarea de materiale de promovare în mapa conferinței
          ¥ banner pe site-ul conferinței cu titulatura de PARTENER SILVER
          ¥  LOGO inserat în toate newsletter-ele conferinței 
          ¥  un articol advertorial de 3500 semne publicat online, pe www.infoaliment.ro

www.fruit-veggies.ro
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