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Discutii directe, rezultate concrete!
ÒSubfinanþare, Suprataxare, Importuri - Ziduri în calea unui business de succes,  pe o piaþã aflatã în dezechilibruÓ; sub 
acest generic, fermierii, procesatorii și specialiștii din domeniile adiacente vor participa la cea de-a V-a ediție a Expo-
Conferinței Meat & Milk, acolo unde vor dezbate problematica la zi a sectoarelor de carne și de lapte ale României, puse 
în context național și internațional, vor afla ultimele noutăți tehnologice, științifice, de sănătate animală și siguranțã 
alimentarã, ultimele tendințe de piață, vor intra în dialog direct cu reprezentanți ai autorităților, cu președinții principalelor 
asociații profesionale, cu parlamentari europeni și invitați din străinătate.

Secțiuni

Ședințe generale: Fiecare zi de conferință va 
debuta cu câte o ședință generală, în cadrul 
căreia vor susține comunicări invitați oficiali 
din cadrul MADR, APIA, ANSVSA, ANPC, 
Parlamentului European și speakeri din 
străinătate. Totodată, speakeri ai companiilor 
vor prezenta cele mai noi produse și 
servicii, intrând în dialog cu participanții și 
răspunzând la întrebările acestora.

Workshop-uri specializate: În ziua de 12 
mai, ulterior ședinței generale, vor avea 
loc trei workshop-uri specializate: Carne-
Procesatori, Lapte-Procesatori, Fermă. În 
fiecare workshop vor fi susținute prezentări 
de tehnologii și echipamente destinate 
procesatorilor și fermierilor, formule de 
nutriție a animalelor, soluții de finanțare 
a afacerilor, produse destinate sănătății 
animalelor și siguranței alimentare, soluții 
de sustenabilitate etc. La finalul fiecărui 
workshop va fi organizată câte o dezbatere în 
cadrul căreia vor fi analizate cele mai acute 
probleme.

nou! Liber la cuvânt: Sesiune de dialog 
liber între participanți și reprezentanți ai 
MADR, ANSVSA, APIA, ANPC, Ministerului 
de Interne, instituții naționale și europene. 

În cadrul sesiunii care va avea loc în după-
amiaza zilei de 12 mai, invitații oficiali vor fi 
Òaduși la rampăÓ și vor răspunde întrebărilor 
puse direct de participanți, fără nicio altă 
prezentare introductivă.

Masa rotundă: Și în acest an va fi organizată 
o Masă rotundă, care va avea loc în ziua de 
13 mai, după ședința generală. În cadrul 
acesteia, personalități de prim rang vor 
dezbate teme de maximă importanță pentru 
zonele economice vizate, intrând în dialog 
cu asistența. Masa rotundă va fi televizată în 
direct. 

B2B-Expo va fi organizată într-un spațiu de 
maximă vizibilitate. Avem la dispoziþie 20 de 
standuri, propice dialogului B2B, prezentării 
detaliate a ofertelor companiilor expozante, 
precum și degustãrii produselor premium 
din carne și lapte.

infoTRIP: Menținut la solicitarea expresă a 
celor care și-au anunțat deja participarea, 
programul infoTRIP va oferi oportunitatea 
efectuării de vizite de documentare în ferme, 
unități de procesare a cărnii și laptelui, sau a 
unui furnizor de produse și servicii adiacente, 
pentru a afla pe viu modul de dezvoltare 
a unei afaceri. Programul infoTRIP se va 
desfășura în ziua de 13 mai.

nou! Gala Premiilor Meat & Milk: cina din 
seara de 13 mai va găzdui Gala Premiilor 
Meat & Milk. Vor fi premiate cele mai 
performante companii din sectoarele de 
carne și lapte, prezente la Meat & Milk, cei 
mai buni fermieri participanți la eveniment, 
cei mai buni și eficienți președinți de 
organizații profesionale, dar și cei mai buni 
reprezentanți ai autorităților din România. 
Gala Premiilor Meat & Milk va fi televizată în 
direct.

Networking: Timp de două zile, networking-
ul va fi unul dintre programele forte ale 
evenimentului, facilitând realizarea de noi 
legături de afaceri, schimbul de informații, 
identificarea de oportunități de dezvoltare 
a propriului business. Pentru facilitarea 
dialogului, va fi amenajat un spațiu special, 
destinat discuțiilor separate, elaborãrii de 
strategii bilaterale, acțiunilor comerciale 
comune și dialogului confidențial.

Zona presei va fi rezervată jurnaliștilor 
acreditați, acolo unde vor putea realiza 
interviuri, își vor putea redacta știrile, vor 
putea efectua transmisiuni, își vor efectua 
documentările, primind de la organizatori 
informații actualizate despre desfășurarea 
lucrărilor.
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Pe celelalte 1000 te lăsăm să le afli singur.
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miercuri
11 mai 2016

17:00 - 22:00 Primirea și cazarea participanților

19:30 - 21:30 Cina

07:00 - 08:45   Mic dejun

Joi
12 mai 2016

09:00 - 09:15  Deschiderea oficială

09:15 - 10:00   Ședința comună 
Provocarea unui nou început

10:00 - 11:00  Prezentări ale companiilor, întrebări și răspunsuri

11:00 - 11:15  Coffee-break, networking, degustare de produse Premium, vizitarea standurilor B2B-Expo

11:15 - 14:00  Trei Workshop-uri desfășurate în paralel
¥  Workshop PROCESARE CARNE: Între tradiție și reinventare să nu uităm profitul! 

(5 prezentări a câte 20 de minute și o dezbatere)
¥  Workshop PROCESARE LAPTE: Industria lactatelor, sub imperativul investițiilor în tehnologie 

(5 prezentări a câte 20 de minute și o dezbatere)
¥  Workshop FERMA: Cine scoate de sub blestem fermierul român? 

(5 prezentări a câte 20 de minute și o dezbatere)

14:00 - 15:00   Prânz

15:00 - 16:30  Liber la Cuvânt-Sesiune de dialog, întrebări și răspunsuri

16:30 - 20:30   Timp la dispoziția participanților, networking, vizitarea standurilor B2B-Expo,
                          degustare de produse Premium

20:30 - 01:00  Meat & Milk StarLight (Cină festivă, networking, show, relaxare)

Vineri
13 mai 2016

07:00 - 09:45  Micul dejun

10:00 - 11:40   Ședință generală 
Trăim într-o lume nebună, dar Quinta Royală ne e la îndemână

11:40 - 12:00  Coffee-break, networking, degustare de produse Premium, vizitarea standurilor B2B-Expo

12:00 - 13:30  Masă Rotundă televizată:
                           Sectoarele de carne și lapte, între promisiunile autorităților și certitudinile aspre ale realității

13:30 - 14:30  Prânz

14:30 - 15:30  Timp la dispoziția participanților

15:30 - 18:00  infotrip

18:00 - 20:00  Timp la dispoziția participanților

20:00 - 24:00  Gala premiilor meat & milk televizată, Cină

Sâmbãtã 
14 mai 2016

07:00 - 10:00  Mic dejun

10:00 - 12:00  Eliberarea camerelor

Program

www.meat-milk.ro
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tip pacHet SerVicii incluSe tarif eur / pacHet

infoGolD
3 nopþi cazare

¥  Participare la sesiunile conferinței în zilele 
de 12 și 13 mai 2016

¥  Traducere simultană

¥  Mapa conferinței

¥  Participarea la vizita de documentare, ziua de 13 mai 2016

¥  Cazare - pentru perioada 11 - 14 mai 2016 (3 nopți)

¥  Mic dejun - pentru zilele de 12, 13 ºi 14 mai 2016

¥  Prânz - pentru zilele de 12 și 13 mai 2016

¥  Cină în serile de 11 și 13 mai 2016

¥  Meat&Milk Starlight în seara de 12 mai 2016 
(cină festivă, dans, tombolă, concursuri distractive)

¥  Pauze de cafea între sesiuni

¥  Degustări de produse premium, în zona B2B

650  EURO + TVA
(cazarea se va face pentru

1 persoanã în cameră SINGLE)

1.150  EURO + TVA
(cazarea se va face pentru

2 persoane în cameră DUBLã)

infoSilVer
2 nopþi cazare

¥  Participare la sesiunile conferinței în zilele 
de 12 și 13 mai 2016

¥  Traducere simultană

¥  Mapa conferinței

¥  Participarea la vizita de documentare, ziua de 13 mai 2016

¥  Cazare - pentru perioada 12 - 14 mai 2016 (2 nopți)

¥  Mic dejun - pentru zilele de 13 ºi 14 mai 2016

¥  Prânz - pentru zilele de 12 și 13 mai 2016

¥  Cină în seara de 13 mai 2016

¥  Meat&Milk Starlight în seara de 12 mai 2016 
(cină festivă, dans, tombolă, concursuri distractive)

¥  Pauze de cafea între sesiuni

¥  Degustări de produse premium, în zona B2B

550  EURO + TVA
(cazarea se va face pentru

1 persoanã în cameră SINGLE)

1.000  EURO + TVA
(cazarea se va face pentru

2 persoane în cameră DUBLã)

infoStanDarD
1 noapte cazare

¥  Participare la sesiunile conferinței în zilele 
de 12 și 13 mai 2016

¥  Traducere simultană

¥  Mapa conferinței

¥  Participarea la vizita de documentare, ziua de 13 mai 2016

¥  Cazare - pentru o noapte - 12 mai 2016

¥  Mic dejun - pentru ziua de 13 mai 2016

¥  Prânz - pentru zilele de 12 ºi 13 mai 2016

¥  Meat&Milk Starlight în seara de 12 mai 2016 
(cină festivă, dans, tombolă, concursuri distractive)

¥  Pauze de cafea între sesiuni

¥  Degustări de produse premium, în zona B2B

400  EURO + TVA
(cazarea se va face pentru

1 persoanã în cameră SINGLE)

750  EURO + TVA
(cazarea se va face pentru

2 persoane în cameră DUBLã)

infoDaY
fãrã cazare

¥  Participare o zi la sesiunile conferinței

¥  Traducere simultană

¥  Mapa conferinței

¥  Participarea la una dintre vizitele de documentare

¥  Prânz 

¥  Pauză de cafea între sesiuni

¥  Degustări de produse premium, în zona B2B

120  EURO + TVA/pers/zi

Pachete de participare

www.meat-milk.ro
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tip pacHet SerVicii incluSe Tarif Euro / pachet

premium

CONFERINȚĂ:
¥  pachetul infoGolD pentru trei persoane:
n   prezentare companie, produs sau serviciu în cadrul unui workshop (20 de min.)
n   StanD b2b -  6mp care includ: pereți tip roll-up, desk, masă cu 4 scaune
n   infotrip - prezentarea companiei dumneavoastră prin vizitarea fabricii sau fermei

RECLAMĂ
¥  2 roll-up-uri în sala mare de conferință și în sala destinată susținerii workshop-ului
¥  LOGO prezent în toate materialele de promovare a conferinței
¥  materiale de promovare în mapa conferinței
¥  comunicate de presă ce vor anunța statutul de partener premium al conferinței
¥  banner și prezentare pe site-ul conferinței la secțiunea parteneri
¥  LOGO inserat în toate newsletter-ele conferinței 
¥  articol advertorial de 8000 de semne publicat online pe www.fabricadecarne.ro și/

sau www.fabricadelapte.ro
¥  newsletter personalizat, trimis abonaþilor meat&milK

4500 euro + tVa

GolD

CONFERINȚĂ:
¥  pachetul  infoGolD pentru o persoană.

La alegere, douã din modalitățile de mai jos:
n   prezentare companie, produs sau serviciu în cadrul unui workshop (20 minute)
n   StanD b2b - 6mp care includ: pereți tip roll-up, desk, masă cu 4 scaune
n   infotrip - prezentarea companiei dumneavoastră prin vizitarea fabricii sau fermei

RECLAMĂ
¥  1 roll up în sala mare de conferință sau în sala destinată susținerii workshop-ului
¥  LOGO prezent în toate materialele de promovare a conferinței
¥  materiale de promovare în mapa conferinței
¥  comunicate de presă ce vor anunța statutul de partener GolD al conferinței 
¥  banner si prezentare pe site-ul conferinței la secțiunea partener GolD
¥  LOGO inserat în toate newsletter-ele conferinței 
¥   articol advertorial de 8000 de semne publicat pe online pe www.fabricadecarne.ro 

și/sau www.fabricadelapte.ro

3500 euro + tVa

SilVer

CONFERINȚĂ:
¥  pachetul infoGolD pentru o persoană.

La alegere, una din modalitățile de mai jos:
n   prezentare companie, produs sau serviciu 

în cadrul unui workshop (20 de minute) SAU
n   stand standard  6 mp (3x2m) - include: pereți tip roll-up, 

desk, masă cu 4 scaune SAU
n   infotrip - prezentarea companiei dumneavoastră prin vizitarea fabricii sau fermei

reclama
¥ 1 roll-up amplasat în sala de workshop
¥ LOGO pe toate materiale de promovare a conferinței
¥ inserarea de materiale de promovare în mapa conferinței
¥ banner pe site-ul conferinței la secțiunea parteneri
¥  LOGO inserat în toate newsletter-ele conferinței trimise către companiile din 

industria laptelui, cărnii
¥  un articol advertorial de 3500 semne publicat pe 

www.fabricadecarne.ro și/sau www.fabricadelapte.ro

2500 euro + tVa

Pachete de participare 
ºi promovare

www.meat-milk.ro
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tip pacHet SerVicii incluSe Tarif Euro / pachet

partener 
cinã feStiVã

¥  banner (6 x 3m) afișat în sala de ballroom, pe toatã durata cinei festive
¥  Stand prezentare ºi degustare în sala de ballroom pe durata cinei 

festive 
¥  Roll-up-uri amplasate în cele douã sãli de conferinþă pe toatã durata 

conferinței 
¥  Inserare LOGO în toate materialele de marketing și promovare 
¥  Afișare pe materialele de promovare sub titulatura de PARTENER 
¥  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 MEAT&MILK
¥  Trimiterea listei (format xls) conținând datele de contact ale 

participanților la eveniment (nume, funcție, telefon, e-mail), după 
terminarea evenimentului

1500 euro + tVa

partener 
maSa rotunDã

¥  Afișare banner intr-o zonă cu vizibilitate maxima, la locul de filmare
¥  Roll-up-uri amplasate în cele doua sali de conferintă pe toata durata 

conferinței
¥  Inserare LOGO în toate materialele de marketing și promovare 
¥  Afișare pe materialele de promovare sub titulatura de PARTENER 
¥  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 MEAT&MILK
¥  Trimiterea listei (format xls) conținând datele de contact ale 

participanților la eveniment (nume, funcție, telefon, e-mail), după 
terminarea evenimentului

1000 euro + tVa

partener infotrip

¥  Prezentarea companiei pe drumul dus-întors, 
de la Hotel la Fermã/Fabricã

¥  Roll-up-uri amplasate în cele douã sãli de conferinþă pe toatã durata 
evenimentului

¥  Inserare LOGO în toate materialele de marketing și promovare 
¥  Afișare pe materialele de promovare sub titulatura de PARTENER 
¥  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 MEAT&MILK
¥  Trimiterea listei (format xls) conținând datele de contact ale 

participanților la eveniment (nume, funcție, telefon, e-mail), după 
terminarea evenimentului

800 euro + tVa

Pachete de promovare

www.meat-milk.ro
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www.meat-milk.ro

tip pacHet SerVicii incluSe Tarif Euro / pachet

pacHet prezentare
ÎN ªEDINÞA COMUNÃ

CONFERINŢĂ:
¥  prezentare companie, produs sau serviciu în cadrul sedintelor 

generale din zilele de 12 și 13 mai 2016. numar limitat! 
 durata: 10 de minute

RECLAMĂ
¥  logo inserat în toate newsletter-ele conferinței trimise către 

companiile din industria alimentarã (carne și lapte)

2500 euro + tVa

pacHet prezentare
ÎN WORKSHOP

CONFERINŢĂ:
- prezentare de companie, produs sau serviciu în cadrul worshop-urilor 
tematice organizate în ziua de 12 mai 2016. numar limitat!

 durata:  20 de minute

RECLAMĂ
¥  logo inserat în toate newsletter-ele conferinței trimise către 

companiile din industria alimentarã (carne și lapte)

1500 euro + tVa

StanD 
zona 

bussiness
to

bussiness

¥ stand amplasat in holul hotelului
¥ dimensiunea de 3 x 2 mp.
¥ include: masa cu patru scaune, desk
¥ sursa de electricitate 220 V
¥ campanie de promovare a expozantilor 
¥ logo inserat in materialele de promovare
¥  scurta descriere a companiei inserata in newsletterele de promovarea 

evenimentului

1500 euro + tVa

StanD DeGuStare
tip poS

¥ spatiu de 2 mp destinat amplasarii standului POS*
¥ include: sursa de electricitate 220 V
¥ campanie de promovare a expozantilor
¥ logo inserat in materialele de promovare
¥  scurta descriere a companiei inserata in newsletterele de promovare 

a evenimentului
*Standul tip POS nu este furnizat de catre organizator

800 euro + tVa

pacHet promo

RECLAMĂ
¥ amplasarea roll-up în foaier
¥ inserarea de materiale promoționale în mapă conferinței
¥ banner pe site-ul conferinței la sectiunea PARTENERI
¥  logo inserat în toate newsletter-ele conferinței trimise către 

companiile din industria laptelui, cărnii
¥  un articol advertorial de 3500 semne publicat online pe 

www.fabricadecarne.ro și/sau www.fabricadelapte.ro

600 euro + tVa

amplaSare roll-up ¥ amplasare 1 roll-up în una din sãlile de workshop 100 euro + tVa

12 - 13 mai 2016, Poiana Brașov

Pachete de promovare
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Ofertă/Formular
de participare
la EXPO-CONFERINȚĂ

ORGANIZATOR: SC INFOGROUP MEDIA INVEST SRL
B-dul Nicolae Titulescu nr. 143, sector 1

011137, București, România

reprezentant infoGroup meDia inVeSt:

Informații la: tel/fax: +40 21 223 25 21
fax: +40 21 223 74 65 / E-mail: office@infogroup.ro

Prezentul Formular de participare ţine loc de Contract între părţi și are valoare juridică.

Detalii participant

Detalii participare

Firma

Judeţ / Sector / Localitatea

Adresa

CUI Reg. Comerţului

cont

Banca

Nume și prenume participant 1

Nume și prenume participant 2

Nume și prenume participant 3

Nume și prenume participant 4

telefon Fax

Persoană de contact

telefon mobil al persoanei de contact

E-mail

Website

12 - 13 mai 2016, Poiana Brașov

www.meat-milk.ro

Nr. contract dataMeat.
Milk.



CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ:

Valoare (tva inclus)

termene De platã

participant/companie

orGanizator
infoGroup meDia inVeSt Srl
Director General

Formularul de Participare la Conferință (2 pagini), completat integral, semnat și ștampilat 
de către participant, pe fiecare pagină a documentului, va fi transmis prin fax sau email la 
INFOGROUP MEDIA INVEST (tel. 004 021.223.25.21, sau e-mail office@infogroup.ro). Nu se vor 
lua în considerare formularele incomplete, primite fără semnatură autorizată și ștampilă.

După înregistrarea formularului de participare se emite factura fiscală. Plata facturii emise de 
organizatori se efectuează până la data scadentă menționată în factură.

Neplata la termen a facturilor emise de organizatori atrage penalizări de 1% pentru fiecare zi de 
întârziere, calculate la suma restantă de plată.

Participarea la lucrările conferinței se face NUMAI după confirmarea plății facturii.

Plata se face în lei, la cursul oficial LEU/EUR al BNR din ziua plății, pe bază de factură fiscală, în 
contul infoGroup meDia inVeSt nr. iban ro39 rncb 0086 1384 4097 0001, deschis la Bcr 
GRIVIȚA București.

Renunțarea la participare se aduce la cunoștința organizatorilor numai în scris (pe fax sau mail, 
cu semnatură și ștampilă). Datorita rigorii contractelor încheiate de organizator cu furnizorii de 
servicii, renunțarea la participare și la serviciile comandate atrage penalități:

¥  pânã la 15 aprilie 2016 - se penalizează cu 50% din valoarea serviciilor comandate de către 
participant;

¥  după data de 15 aprilie  2016 și până la data de 30 aprilie 2016 - se penalizează cu 75% din 
valoarea serviciilor comandate de către participant;

¥  începând cu data de 1 mai 2016 și până la data de 10 mai 2016 - se penalizează cu 100% din 
valoarea serviciilor comandate de către participant.

Toate spezele și comisioanele bancare revin participantului.

Solicitările  de participare la conferință, după data de 30 aprilie 2016, se onorează în funcție de 
disponibilități.

În funcție de disponibilități, se acceptă și înscrieri la fața locului, cu plata în numerar, în momentul 
solicitării.

Prezentul formular de participare are valoare de contract.

Vă rugăm să transmiteți formularul completat prin fax la
004 021.223.25.21 sau pe mail office@infogroup.ro

semnătura şi ştampila

data

semnătura şi ştampila

data

12 - 13 mai 2016 
Poiana Brașov

www.meat-milk.ro

Meat.
Milk.


