
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  

JUDEŢEAN  SATU MARE   

CONCURSUL DE INOVARE SI CREATIVITATE TEHNIC

 
 
  
 
 
 

PACHET SPONSORIZARE 

Pachet  1  PREMIUM 
 

� Oportunitatea de a prezenta produsele sau serviciile companiei în cadrul 

evenimentului (5-10 min)

� Postarea logo-ului de sponsor pe 

slide-urile evenimentului

� Posibilitatea de a amplasa 

evenimentului 

� Posibilitatea de expunere a produselor

� Menţionarea numelui Partenerului în discursul de deschidere 

momente ale evenimentului

� Mulțumiri în plen 

�  

Preţ :  1500 Ron 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL  SATU MARE   

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI SATU MARE

 

CONCURSUL DE INOVARE SI CREATIVITATE TEHNIC

 EUROTEHNICUS  

 - ediţia 2016-    

 

 

 
 
 
 
 

PACHET SPONSORIZARE  
 
 

Oportunitatea de a prezenta produsele sau serviciile companiei în cadrul 

min) 

ului de sponsor pe diferite documente ale evenimentului , pe 

urile evenimentului 

Posibilitatea de a amplasa 2 roll up-uri  şi pliante în sala deschiderii 

Posibilitatea de expunere a produselor 

ionarea numelui Partenerului în discursul de deschidere ş

momente ale evenimentului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA  

MEDIULUI SATU MARE   

CONCURSUL DE INOVARE SI CREATIVITATE TEHNICĂ  

Oportunitatea de a prezenta produsele sau serviciile companiei în cadrul 

diferite documente ale evenimentului , pe 

i pliante în sala deschiderii 

ionarea numelui Partenerului în discursul de deschidere şi în diferite 



 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  

JUDEŢEAN  SATU MARE   

 
 
Pachet  2 
 
 

� Postarea logo-ului de sponsor pe 

� Posibilitatea de a amplasa un roll up 

evenimentului 

� Menţionarea numelui Partenerului în discursul de deschidere 

momente ale eveniment

� Mulțumiri în plen 

 

 

Preţ :  1000 Ron 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL  SATU MARE   

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI SATU MARE

ului de sponsor pe diferite documente ale evenimentului

Posibilitatea de a amplasa un roll up şi pliante în sala de deschidere a 

ionarea numelui Partenerului în discursul de deschidere ş

momente ale evenimentului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA  

MEDIULUI SATU MARE   

ite documente ale evenimentului,   

deschidere a 

ionarea numelui Partenerului în discursul de deschidere şi în diferite 



 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  

JUDEŢEAN  SATU MARE   

 
Formular aplicare sponsorizare

 
Vă rog să completaţi formularul de mai jos si sa ni
e-mail ............................................... sau pe fax  
 
□  Pachet 1 Premium  
 
□  Pachet 2  
 
Compania .................................................................................................

Profil de activitate......................................................................................

Persoana contact......................................................................................

Adresa.......................................................................................................

Telefon .....................................................................................................

Fax ......................................

E-mail .......................................................................................................

Webl ......................................................................

 

 

Data.................                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL  SATU MARE   

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI SATU MARE

Formular aplicare sponsorizare 
 

i formularul de mai jos si sa ni-l trimiteţi pe adresa 
............................................... sau pe fax  .......................................

.................................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................................

.....................................................................................................

...........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Data.................                      Semnătură şi  ştampilă.................................

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA  

MEDIULUI SATU MARE   

ţi pe adresa  
....................................... 

................................................................................................. 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................... 

....................................................................................................... 

................................. 

.................. 


