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Strategie albastră 
un nou concept de business 
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Conceptul conferinței 
Strategie albastră 

Am pornit de la Strategia oceanului albastru" 

(2005), o carte celebră de strategie de 
marketing scrisă de W. Chan Kim şi Renee 
Mauborgne, vândută în milioane de exemplare 
și tradusă în 41 de limbi străine 

 

•Propunem spre implementare idei inovatoare în 

business şi branding. 

Vrei performanţe strălucite? Promovăm 

proiecte de dezvoltare a afacerilor și 

concepte inovative pentru administrația 

publică locală. 

Vă invităm să descoperim împreună noi piețe, în 
care concurența este minimă și unde creșterea 
poate fi foarte rapidă. 

Vom identifica domenii în care putem dezvolta 

cererea şi ne vom concentra pe modalităţi 
concrete de a adăuga valoare prin inovare, la 

cel mai mic cost! 

 



de ce? 

• pentru că există suficienți factori de progres în fiecare 
zonă geografică 

  

cum? 

• Intenționăm să reunim în fiecare zonă geografică 
principalii factori de progres investiționali locali și 
regionali: autorități locale, mediul academic și de 
cercetare, cercuri de afaceri reprezentative, inventatori 

  

pentru ce? 

• ce urmărește orice om de afaceri? 

• viziune, progres, prosperitate pentru el și pentru 
comunitate 

 

 



Pachetul 

 

PARTENER 

STRATEGIC 

 

 
Oferit  companiilor partenere. 

  

Alege sa  devii Partener 

Strategic la  eveniment!              

     

 

 Pachetul de Partener Strategic sau 
sponsor principal este oferit acelei 
companii care înțelege, apreciază și 
dorește să se alăture valorilor și 
abordării specifice Strategiei Albastre, 
precum și stimulării economiei prin 
inovare. 
 
 

 Prin alegerea pachetului Partener 
Strategic, nu numai că vă arătați 
suportul față de eveniment,  dar 
beneficiați și de cele mai bune metode 
de promovare, la un preț care arată 
aprecierea noastră față de implicarea 
dumneavoastră. 
 



Ce oferă pachetul  

PARTENER STRATEGIC ? 

• Menționarea ca „Partener Strategic” pe 

toate materialele de promovare (mesh 

outdoor, afișe, flyere, bannere online) 

• Banner în header pe site-ul evenimentului; 

• Participare la conferința de presă;  

• Prezentare în cadrul conferinței de presă 

  

• Participare la sesiunea plenară: 14 

octombrie  

• Participare la discuțiile bilaterale:  15 

octombrie 

• Loc  asigurat în primele 3 rânduri 

• Reclamă in sală, cu 2 roll-up-uri 

• Stand de prezentare in sală 

 

• Sigla și prezentarea companiei în mapa 

evenimentului 

  

• Prezentare 15 min in cadrul  conferinței: 14 

octombrie 

• Difuzare video propriu în pauze (2 min) cu 

materialul pus la dispoziție de expozant; 
 

• Pagină dedicată companiei în Newsletter-ul, 

transmis  la 10.000 de abonați 
  

• Toată aprecierea noastră și  
vizibilitate maximă! 
 



Valoarea totală a pachetului  

Partener Strategic 

   

*Atentie: nu am inclus serviciile ne-cuantificabile 
precum apariția pe toate materialele de promovare 
ale evenimentului, ca partener strategic. 

• Prețul plătit de Partenerul 

Strategic pentru toate 

serviciile: 

 

 

 

 

• Reducere  valabila pentru plata 

efectuuata pana  in 30 septembrie 

2016 

• Plata in lei la cursul BNR + 1%. Prețurile 

sunt fără TVA 

 

Servicii oferite Pret (euro)  

Banner in Header   site 650 

1 zi match-making B2B 720 

1 zi de conferintă 500 

Prezenta in mapa si pe toate 

materialele promo 

1300 

2 roll-up-uri 400 

Newsleter 10.000 abonati 400 

Total *: 3.970 



Pachetul 

PARTENER 

 

 
  Oferit  companiilor partenere. 

 

Alege să  devii Partener la 

eveniment! 

 

     

  Pachetul Partener sau Sponsor, este 

oferit companiilor care doresc mai 

multe servicii,  la un preț excelent. 

Totodată, prin alegerea acestui 

pachet, Partenerul susține 

dezvoltarea evenimentului. 

  Prin alegerea pachetului Partener, nu 

numai că vă arătați suportul față de 

eveniment, dar beneficiați și de cele 

mai bune metode de promovare, la un 

preț care arată aprecierea noastră 

față de implicarea dumneavoastră. 

 



Ce oferă pachetul PARTENER ? 

• Menționarea ca „Partener” pe anumite 
materiale de promovare (afișe, flyere, 

bannere outdoor); 

• Banner pe site-ul evenimentului; 

  

• Participare la sesiunea plenară: 14 

octombrie; 

• Participare la discuțiile bilaterale: 15 

octombrie; 

• Stand expozițional de prezentare/ 

degustare de produse 

• Loc asigurat în primele 3 rânduri 

• Reclamă în sală cu 2 roll-up-uri 

 

• Sigla și prezentare în mapa 

evenimentului; 

• Amplasare roll-up în sală; 

• Difuzare video propriu în pauze (2 min) 

material pus la dispoziție de expozant; 

 

• •½ pagină dedicată companiei în 
Newsletterul  transmis la peste  10.000 

de abonați. 
 

• Toată aprecierea noastră și  
vizibilitatea dorită! 



Valoarea totala a pachetului Partener 

 

Servicii Pret 

(euro)  

Banner pe site –ul 

evenimentului 

500 

1 zi match-making B2B 520 

1 zi de conferintă 300 

Prezentă în materialele 
promo și pub 

650  

2 roll-up 100 

Newsleter 10.000 abonati 400 

Total *: 2170 

• *Atentie: nu am inclus serviciile ne-
cuantificabile precum aparitia pe toate 
materialele de promovare ale evenimentului ca 
partener principal.. 

 

 

• Pretul platit de Partener pentru toate 

serviciile: 

 

 

 

• Reducere valabilă pentru plata efectuata 

până  în 30 septembrie 2016 

• Plata in lei la cursul BNR + 1%. Prețurile 

sunt fara TVA 

 

 



• Am fost foarte plăcut impresionat de inițiativa  de a prezenta modele noi de abordare 
a business-ului, pentru a creea liantul atât de necesar, dar și controversat, între firme 
- autorități centrale și locale și finanțatori/ surse de finanțare a afacerilor. 

• Sunt extrem de binevenite, în opinia noastră, exemplele concrete de afaceri 

inovative, cum ar fi: proiectul unui depozit de colectare și depozitare a legumelor și 
fructelor ECO pentru hotelurile/restaurantele de pe litoral, sau  al Academiei de 

MotoTraining și Hobby - care deschid noi piețe și permit valorificarea potențialului 
zonei. 

• Felicitări pentru conceptul de “Strategie Albastră" în economie și pentru distinsa 
participare. 

• Ne-ați convins să venim alături de dvs. 

• Aurel Voica, Alm Media Com 

 

Testimoniale 



Pachete participanți 
- tarife participare - 

Pachet SILVER  Pachet GOLD  Pachet PLATINA  

Participare la sesiunea plenară: 14 

octombrie; 

Participare la sesiunile de socializare 

și discutii interactive; 

Participare întâlniri bilaterale 15 

octombrie; 

 

 

Nota: cazarea nu este obligatorie: 

    

Participare la sesiunea plenară: 14 

octombrie; 

Participare la sesiunile de socializare 

și discutii interactive; 

Participare întâlniri bilaterale 15 

octombrie; 

stand expozitional 4 mp; 

Mentionarea siglei in articole si stiri 

despre eveniment; 

difuzarea prezentarii la parteneri si 

audienta electronica; 

Amplasarea siglei pe banner-ul 

conferinței; 

Cazare 2 nopti  cu mic dejun 

loc in primele 3 rânduri 

    

Participare la sesiunea plenară: 14 octombrie; 

Participare la sesiunile de socializare și 
discutii interactive;  

Stand expozitional 6-8 mp; 

Mentionarea siglei in articole si stiri despre 

eveniment; 

difuzarea prezentării la parteneri si audiența 

electronică; 

difuzare video propriu în pauze (2 min) cu 

materialull pus la dispoziție de expozant; 

Amplasarea siglei pe banner-ul conferinței; 

cazare  3 nopti cu mic dejun 

Loc  asigurat in primele 3 randuri 

Reclama in sala cu rollup 

Logo pe site-ul conferinei la sectiunea 

Participanti 

Logo pe Mapa conferintei 

 Cost: 450 ron  Cost: 970 ron  Cost: 1270 ron 



de interes: 
Însoțitorii participanților plătesc numai o cotă de 150 

ron/zi reprezentând cazarea și micul dejun. 
 

Radio ProDiaspora organizează un ciclu de 
emisiuni economice pentru investitorii români de 
pretutindeni și din diaspora, la care vă invităm 
să participați – peste 100.000 de vizitatori 
unici/zi.  

 

Invitații noștri beneficiază de întâlniri B2B; solicitați 
acest lucru organizatorilor. 
 



Smart City 

• Dezvoltarea economica, 
sociala si teritoriala a oraselor 
noastre viitoare reprezinta un 
obiectiv primordial atat pentru 
autoritati publice cat si pentru 
cetateni si mediul de afaceri. In 
acest context, construirea unor 
orase prietenoase, viabile 
economic, care sa satisfaca 
nevoile actuale si viitoare ale 
cetatenilor lor, este esentiala 
pentru a deveni o tara 
moderna, adaptata cerintelor 
secolului XXI, perfect 
conectata la modelul de 
dezvoltare urbana al Uniunii 
Europene.  

 



Smart Village 

• Satul inteligent este un proiect 
pornit din dorinta si 
necesitatea (mai ales in zilele 
noastre) de a avea o viata 
frumoasa, activa, sanatoasa si 
mai ales naturala. Prin viata 
naturala ne referim la o viata in 
mijlocul naturii, nu intr-un 
mediu artificial, un mediu cu 
peisaje verzi, nu gri, cu hrana 
gustoasa, nu cu chimicale, cu 
sucuri naturale, nu 
carbogazoase, cu aer curat, nu 
cu poluare, cu vecini muncitori, 
activi si veseli, nu indatorati si 
tristi. 



Dineu oficial: 14 și 15 octombrie 2016 

• Dineu oferit de organizator si sponsor special pentru toti partipanții la eveniment! 

 

• Prin crearea acestor seri de business - dineu, urmărim realizarea unui spațiu de 
socializare (networking) intre participanți, sponsori, oficialități, universitari, consultanți 
si companii.  

 

• Sponsorul unui dineu devine gazda principală a serii.  
 

• Pentru dineul de gală am rezervat cele mai savuroase surprize și un program artistic 
special 

 

 

•  Alătură-te echipei și sponsorizează un dineu! 

 



Confirmați acum!  

 
Având în vedere amploarea 

evenimentului si actualitatea 

subiectelor ce vor fi dezbătute,  

vă invităm să veniți alături de 

noi, ca partener  sau sponsor, 

pentru un program ce  va 

continua și in anii următori. 

 

 
Vă invităm să completați 
formularul de înscriere 

 

 

 

Project  Manager 

 
Viorel Stoica 

m: 0736870180 
 

mail: office@strategiealbastra.ro 

web: www.strategiealbastra.ro 

 

Marketing Manager 

 

Aurel Voica 

m: 0723.351.372 

 

Sorina Voica 

m: 0723.351.372 

 

Director  coordonare 

 

Furdu Constantin  

m.0734278734 

 

mail: revista.partners@gmail.com 

web: www.partners.com.ro  
 


