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Pachet sponsorizare 

 Conferință 
  

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

împreună cu 
 

Societatea de Științe Juridice și Administrative 

organizează 
 

a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale 

“PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL 

TREILEA” 

care va avea loc în data de 2 noiembrie 2012 în Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

   Date despre Conferință 

- Deschiderea Conferinței va avea loc în Aula Magna, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche 

a ASE), Str. Căderea Bastiliei nr. 2-10. Detalii despre programul Conferinței se pot găsi pe 

http://www.businesslawconference.ro/program.html 

- Tematica Conferinței: 

Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi 

perspectivele de evoluţie ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din 

toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele 

două secţiuni: I. Drept public sau II. Drept privat. 

Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar 

juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes 

internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului 

internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului 

naţional.  

- Peste 100 de participanți –avocați, magistrați, cadre didactice universitare.  

http://www.businesslawconference.ro/program.html
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- În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul: 

 prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul Academiei de Studii Economice din București 

 prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector al Universității Titu Maiorescu, București 

 prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, vice-președinte al Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional 

 Nicolae Turcu, președinte al Secției de Drept Privat a Consiliului Legislativ al României 

 prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei 

Române 

 prof. univ. dr. Ioan Condor, fost președinte al Curții de Conturi a Românie 
 

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul Conferintei: 

www.businesslawconference.ro 

Va rugam sa adresati orice intrebare privind Conferinta domnului asist. univ. dr. Catalin-Silviu 

SARARU pe adresa de e-mail: catalin.sararu@businesslawconference.ro 

 

 

Pachet Sponsor Platinum -5000 Euro 
 

Organizatorii Conferinței vă oferă : 

 

Inainte de eveniment: 

 

Recunoasterea ca Sponsor Platinum și logo al organizatiei pe materialele printate ale 

conferintei (corespondenta oficiala, broșura conferintei, mapa participantilor, CD-ul conferinței) 

 

Recunoasterea ca Sponsor Platinum si logo al organizatiei pe materialele electronice ale conferintei 

(site-ul Conferinței www.businesslawconference.ro, newsletter-ul trimis catre participanți și partenerii 

media) 

 

Recunoasterea ca Sponsor Platinum în toate articolele despre Conferință publicate pe minim 20 de 

site-uri de referință în domeniul juridic 
 

 

In timpul evenimentului: 
 

Oportunitatea de a va adresa audientei în cadrul ceremoniei de deschidere a Conferinței în Aula 

Magna a Academiei de Studii Economice din București  

 

Spatiu expozitional: Un spatiu de 2x1.5 metri la intrarea în Aula Magna a Academiei de Studii 

http://www.businesslawconference.ro/
mailto:catalin.sararu@businesslawconference.ro
http://www.businesslawconference.ro/
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Economice din București (zona de inregistrare a participantilor) 

 

Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in interiorul amfiteatrului Aula Magna 

 

Cinci locuri la conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clientilor 

 

Patru pagini promotionale in mapa participantilor (pot sa includa profilul organizatiei, informatii 

despre produse etc) 

 

Cinci invitatii la Cina Festiva 

 

 

Dupa eveniment: 
 

Detalii despre participanti- o lista cu toti participantii incluzand datele de contact ale acestora va fi 

inmanata organizatiei dvs. 

 

Evaluare a evenimentului – La finalul evenimentului vom elabora un studiu aspura acestuia pe 

baza formularelor de evaluare completate de participanti si rezultatele vor fi facute cunoscute 

sponsorului. 
 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 

catalin.sararu@businesslawconference.ro 

 

Pachet Sponsor Gold – 3500 Euro 
 

Organizatorii Conferinței vă oferă : 
 

Inainte de eveniment: 
 

Recunoasterea ca Sponsor Gold si logo al organizatiei pe materialele printate ale 

conferintei (corespondenta oficiala, broșura conferintei, mapa participanților, CD-ul conferinței) 

 

Recunoasterea ca Sponsor Gold si logo al organizatiei pe materialele electronice ale conferintei (site-

ul Conferinței www.businesslawconference.ro, newsletter-ul trimis catre participanți și partenerii media) 

 

 

In timpul evenimentului: 
 

Spatiu expozitional: Un spatiu de 2x1.5 metri la intrarea în Aula Magna a Academiei de Studii 

Economice din București (zona de inregistrare a participantilor)  

mailto:catalin.sararu@businesslawconference.ro
http://www.businesslawconference.ro/
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Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in interiorul amfiteatrului Aula Magna 

 

Patru locuri la conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clientilor 

 

Patru invitatii la Cina Festiva. 

Trei pagini promotionale in mapa participantilor (pot sa includa profilul organizatiei, informatii despre 

produse etc) 

 

Dupa eveniment: 
 

Detalii despre participanti- o lista cu toti participantii incluzand datele de contact ale acestora va fi 

inmanata organizatiei dvs. 

 

Evaluare a evenimentului – La finalul evenimentului vom elabora un studiu aspura acestuia pe 

baza formularelor de evaluare completate de participanti si rezultatele vor fi facute cunoscute 

sponsorului. 
 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 

catalin.sararu@businesslawconference.ro 

 

Pachet Sponsor Silver: 2000 Euro 
 
Organizatorii Conferinței vă oferă : 
 

Inainte de eveniment: 
 

Recunoasterea ca Sponsor Silver si logo al organizatiei pe materialele printate ale 

conferintei (corespondenta oficiala, broșura conferintei, mapa participantilor, Cd-ul conferinței) 

 

Recunoasterea ca Sponsor Silver si logo al organizatiei pe materialele electronice ale conferintei (site-

ul Conferinței www.businesslawconference.ro, newsletter-ul trimis catre participanți și partenerii media)  

 

In timpul evenimentului: 
 

Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in interiorul amfiteatrului Aula Magna 

 

Trei locuri la Conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clienţilor 

 

Două pagini promotionale in mapa participantilor (pot sa includa profilul organizatiei, informatii despre 

produse etc) 

mailto:catalin.sararu@businesslawconference.ro
http://www.businesslawconference.ro/
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Trei invitatii la Cina Festiva. 

 

Dupa eveniment: 
 

Evaluare a evenimentului – La finalul evenimentului vom elabora un studiu aspura acestuia pe 

baza formularelor de evaluare completate de participanti si rezultatele vor fi facute cunoscute 

sponsorului. 
 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 

catalin.sararu@businesslawconference.ro 

 

Pachet Dinner Sponsor: 1500 Euro 
 

Inainte de eveniment: 
 

Recunoasterea ca Dinner Sponsor si logo al organizatiei pe materialele printate ale 

conferintei (corespondenta oficiala, broșura conferintei, mapa participantilor, CD-ul Conferinței) 

 

Recunoasterea ca Lunch Sponsor si logo al organizatiei pe materialele electronice ale conferintei 

(site-ul Conferinței www.businesslawconference.ro, newsletter-ul trimis catre participanți și partenerii 

media)  

 

In timpul evenimentului: 
 

Oportunitatea de va adresa audientei, timp de 10 minute, in spatiul destinat cinei festive (restaurantul 

ASE din clădirea Stanislas Cihoschi), inainte de masa 

 

Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in restaurantul ASE din clădirea Stanislas 

Cihoschi   

 

Doua locuri la conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clienţilor 

 

O  pagina promotionala in mapa participantilor (poate sa includa profilul organizatiei, informatii despre 

produse etc) 

Doua invitatii la Cina Festiva. 

 

Dupa eveniment: 
 

Evaluare a evenimentului – La finalul evenimentului vom elabora un studiu aspura acestuia pe 

baza formularelor de evaluare completate de participanti si rezultatele vor fi facute cunoscute 

mailto:catalin.sararu@businesslawconference.ro
http://www.businesslawconference.ro/
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sponsorului. 

 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 

catalin.sararu@businesslawconference.ro 

 

 

Pachet Coffee Break Sponsor: 800 Euro 
 

Inainte de eveniment: 
 

Recunoasterea ca Sponsor Coffee Break si logo al organizatiei pe materialele printate ale 

Conferintei (corespondenta oficiala, broșura conferintei, mapa participantilor, CD-ul Conferinței) 

 

Recunoasterea ca Sponsor Coffee Break si logo al organizatiei pe materialele electronice ale 

conferintei (site-ul Conferinței www.businesslawconference.ro, newsletter-ul trimis catre participanți și 

partenerii media)  

 

In timpul evenimentului: 
 

Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in cafeneaua de la etaj 3 din clădirea Ion N. 

Angelescu a ASE 
 

Doua locuri la conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clientilor 

 

Dupa eveniment: 
 

Evaluare a evenimentului – La finalul evenimentului vom elabora un studiu aspura acestuia pe baza 

formularelor de evaluare completate de participanti si rezultatele vor fi facute cunoscute sponsorului. 

 
 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 

catalin.sararu@businesslawconference.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:catalin.sararu@businesslawconference.ro
http://www.businesslawconference.ro/
mailto:catalin.sararu@businesslawconference.ro

