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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE 

PENTRU STIINTE BIOLOGICE 

organizeaza primul simpozion 

„Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH” 

Evenimentul va a vea loc la Academia Romana in perioada 20-22 mai 2014 

 

PACHET PARTENERIAT PLATINUM – 3 000 EURO 

AVANTAJE: 

 Prezentarea siglei companiei pe toate documentele de promovare: 

 Peste 100 de scrisori trimise directorilor de institutii de cercetare din tara si din 

strainatate, rectorilor universitatilor de profil, decanilor facultatilor de profil, 

cercetatorilor, medicilor si altor colaboratori din domeniul conferintei; 

 Program eveniment; 

 Postarea siglei pe site-ul conferintei cu link aferent catre site-ul companiei 

dumneavoastra; 

 Postarea siglei pe mapa conferintei; 

 10 invitatii pentru reprezentantii companiei dumneavoastra; 

 Prezentarea companiei prin distribuirea materialelor promotionale in mapa evenimentului; 

 Posibilitatea sustinerii unei prezentari de 5 minute in sesiunile plenare; 

 Banner-ul companiei plasat in spatiul expozitional al conferintei; 

 Roll-upul companiei in sala de conferinte; 

 Posibilitatea participarii a 3 reprezentanti ai companiei dumneavoastra la cina festiva. 

 

PACHET PARTENERIAT GOLD – 2 000 EURO 

AVANTAJE: 

 Prezentarea siglei companiei pe toate documentele de promovare: 



 

www.bahh.dbioro.eu 

 Peste 50 de scrisori trimise directorilor de institutii de cercetare din tara si din 

strainatate, rectorilor universitatilor de profil, decanilor facultatilor de profil, 

cercetatorilor, medicilor si altor colaboratori din domeniul conferintei; 

 Program eveniment; 

 Postarea siglei pe site-ul conferintei cu link aferent catre site-ul companiei 

dumneavoastra; 

 Postarea siglei pe mapa conferintei; 

 8 invitatii pentru reprezentantii companiei dumneavoastra; 

 Prezentarea companiei prin distribuirea materialelor promotionale in mapa evenimentului; 

 Banner-ul companiei plasat in spatiul expozitional al conferintei; 

 Roll-upul companiei in sala de conferinte; 

 Posibilitatea participarii a 2 reprezentanti ai companiei dumneavoastra la cina festiva. 

PACHET PARTENERIAT SILVER – 1 000 EURO 

AVANTAJE: 

 Prezentarea siglei companiei pe toate documentele de promovare: 

 Program eveniment; 

 Postarea siglei pe site-ul conferintei cu link aferent catre site-ul companiei 

dumneavoastra; 

 Postarea siglei pe mapa conferintei; 

 5 invitatii pentru reprezentantii companiei dumneavoastra; 

 Prezentarea companiei prin distribuirea materialelor promotionale in mapa evenimentului; 

 Banner-ul companiei plasat in spatiul expozitional al conferintei; 

 Roll-upul companiei in sala de conferinte; 

 Posibilitatea participarii unui reprezentant al companiei dumneavoastra la cina festiva. 

 


