
Stimate Partener,  
 
Avem deosebita placere sa va invitam la un eveniment de exceptie:                                  
„ROMÂNIA EȘTI TU: Gala   #IngeripentruRomania”. 
 
 
Gala #IngeripentruRomania” se desfășoară în data de 15 martie 2023, într-o locație 
de excepție –Palatul Parlamentului. 
 
DESPRE PROIECT: 
România reprezintă locul pe care noi toți îl denumim „acasă”, este locul 
unde oameni frumoși, de peste tot, clădesc totul cărămidă cu cărămidă 
pentru ca proiectul nostru de țară să prindă viață. 
 
„ROMÂNIA EȘTI TU: Gala   #IngeripentruRomania” constă în realizarea unei 
GALE – eveniment în care ne dorim să îi premiem pe cei mai buni dintre 
cei buni. 
Având experiența necesară, inițiatorii proiectului și-au propus să 
realizeze un produs de anvergură prin care să premieze și să prezinte în 
detaliu oamenii valoroși din România, business-uri de excepție, locații 
și locuri deosebite, dar mai ales proiecte locale. 
Îi aducem la aceeași masă pe toți cei ce au clădit o țară, îi aducem în 
același loc pe cei ce și-au pus amprenta pentru ca România să devină pe 
zi ce trece țara cu care ne putem mândri.. 
Un alt obiectiv al proiectului este acela de a promova branduri 
autohtone reprezentate atât de companii, cât și de personaje ce au făcut 
posibilă propagarea numelui României. 
Nu există loc mai frumos, precum țara în care ne aflăm, dar nici oameni 
mai primitori, mai darnici și mai muncitori decât noi. Clădim de la zero 
totul și demonstrăm că se poate. 
Personalități deosebite vor întregi proiectul nostru, iar noi le vom 
descrie în detaliu întreaga lor activitate. 
 
 
PROPUNEREA NOASTRĂ: 
 
SPONSOR GOLD 
 
 
- se acorda  diploma de apreciere pentru compania-sponsor. 
- se adauga link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul 
companiei-sponsor. 
- se publica logo-ului companiei pe toate materialele de comunicare 
legate de evenimentul de lansare 
- se permite  Beneficiarului amplasarea unui rollup sau a altor materiale de promovare. 
- se mentioneaza calitatea Beneficiarului in sectiunea “Sponsori” de pe 



site-ul evenimentului 
- se permite Beneficiarului distribuirea de materiale publicitare in 
cadrul evenimentului de lansare 
- se permite Beneficiarului sa isi prezinte compania/produsele in timpul 
evenimentului 
- interviu presa 
- 1 articol pe site-ul romaniaestitu.ro 
- prezenta pe scena - despre succes in business 
- COPERTA 1 in #100 ingeri pentru Romania – carte distribuita gratuit la 
evenimentul GALA 
 
3500 EURO 
 
 
 
 
 
SPONSOR SILVER 
 
 
- se acorda diploma de apreciere pentru compania-sponsor. 
- se adauga link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul 
companiei-sponsor. 
- se publica logo-ului companiei pe toate materialele de comunicare 
legate de evenimentul de lansare 
- se permite Beneficiarului amplasarea unui rollup sau a altor materiale 
de promovare. 
- se mentioneaza calitatea Beneficiarului in sectiunea “Sponsori” de pe 
site-ul evenimentului 
- se permite Beneficiarului distribuirea de materiale publicitare in 
cadrul evenimentului de lansare 
- se permita Beneficiarului sa isi prezinte compania/produsele in timpul 
evenimentului 
- interviu presa 
- 1 articol pe site-ul romaniaestitu.ro 
- COPERTA 2 in #100 ingeri pentru Romania - carte distribuita gratuit la 
evenimentul GALA 
 
2500 EURO 
 
 
 
 
 
 
 



SPONSOR BRONZE 
 
 
- se acorda  diploma de apreciere pentru compania-sponsor. 
- se adauga link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul 
companiei-sponsor. 
- se publica logo-ului companiei pe toate materialele de comunicare 
legate de evenimentul de lansare 
- se permite Beneficiarului amplasarea unui rollup sau a altor materiale 
de promovare. 
- se mentioneaza calitatea Beneficiarului in sectiunea “Sponsori” de pe 
site-ul evenimentului 
- se permita Beneficiarului distribuirea de materiale publicitare in 
cadrul evenimentului de lansare 
- se permite Beneficiarului sa isi prezinte compania/produsele in timpul 
evenimentului 
- 1 articol pe site-ul  romaniaestitu.ro 
- coperta 3 in #100 ingeri pentru Romania - carte distribuita gratuit la 
evenimentul GALA 
 
2000 EURO 
 
 
 
 
SPONSORI #INGERI 
 
-  se acorda  diploma de apreciere pentru compania-sponsor. 
- se adauga link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul 
companiei-sponsor. 
- sa publice logo-ului companiei pe anumite materiale de comunicare 
legate de evenimentul de lansare 
- sa mentioneze calitatea Beneficiarului in sectiunea “#Ingeri” de pe 
site-ul evenimentului 
- 1 articol pe site-ul romaniaestitu.ro 
- prezenta in #100 ingeri pentru Romania - carte distribuita gratuit la evenimentul GALA/ 
MIN 180 euro 
 
 
MIN 180 EURO  
 
Beneficii: 
- networking cu audienta formata din peste 300 persoane aflate in sala, din diferite 
domenii de activitate 
- prezenta in comunicate de presa pre si post eveniment 



 
- includerea in clasamentul #INGERI - carte unde vor fi redactate povestile de business 
ale sponsorilor 
- prezenta in canale media cunoscute 
 
 
Ce pierzi daca nu colaborezi cu noi: 
 
- audienta formata din peste 300 persoane in sala din diferite domenii 
de activitate 
- expunere media 
- prezenta in comunicate de presa pre si post eveniment 
- includerea in clasamentul #INGERI - carte unde vor fi redactate povestile de business 
ale sponsorilor  
 
 
Asteptam cu interes raspunsul dvs! 
 
Multumim! 
 


