
 

 

 

      
    

 

     

 
 
 

Nr. SRMFRB – ARB 004 din 20.04.2021
 
PLATINUM SPONSORSHIP € 3.000 € 3.500 
*  Logo-ul sponsorului de Platina va fi publicat pe site-ul oficial al 
congresului si atasat se va gasi un link catre propriul site. √ √ 
* Logo-ul sponsorului va fi imprimat pe toate materialele 
congresului, exceptand materialele stiintifice. √ √ 
* Materialele publicitare ale sponsorului de Platina vor fi incluse in 
mapele congresului care vor fi distribuite participantilor la conges. √ √ 
* Reprezentantii sponsorilor de Platina vor putea participa la Gala 
dinner. √ √ 
* Sponsorului de Platina i se va aloca un stand expozitional. 10 m2 12 m2 

* Sponsorul de Platina va primi un trofeu de apreciere in timpul 
ceremoniei din cadrul Galei dinner. √ √ 
* Pagini dedicate in revista Balneo & PRM Research Journal. 2,5 pagini 3 pagini 
* VIDEO – SPOT Online/ Prezentare orala in timpul Coffe Break + 
postari/storie-uri pe Facebook & Instagram 

40 min & 40 
postari/stori-uri 

40 min & 40 
postati/stori-uri 

 
GOLDEN SPONSORSHIP € 2.000 € 2.500 
* Logo-ul sponsorului de Aur va fi publicat pe site-ul oficial al 
congresului si atasat se va gasi un link catre propriul site. √ √ 
* Logo-ul sponsorului de Aur va fi imprimat pe toate materialele 
congresului, exceptand materialele stiintifice. √ √ 
* Materialele publicitare ale sponsorului de Aur vor fi incluse in 
mapele congresului care vor fi distribuite participantilor la conges. √ √ 
* Sponsorului i se va aloca un stand expozitional. 6 m2 8 m2 

* Sponsorul de Aur va primi un trofeu de apreciere in timpul 
ceremoniei din cadrul Galei dinner. √ √ 
* Pagini dedicate in revista Balneo & PRM Research Journal. 2 pagini 1,5 pagini 
* VIDEO – SPOT Online/ Prezentare orala in timpul Coffe Break + 
postari/storie-uri pe Facebook & Instagram 

20 min & 20 
postari/stori-uri 

20 min & 20 
postati/stori-uri 

 
SILVER SPONSORSHIP € 1.000 € 1.500 
* Logo-ul sponsorului de Argint va fi publicat pe site-ul oficial al 
congresului si atasat se va gasi un link catre propriul site. √ √ 
* Logo-ul sponsorului de Argint va fi imprimat pe toate materialele 
congresului, exceptand materialele stiintifice. √ √ 
* Materialele publicitare ale sponsorului de Argint vor fi incluse in 
mapele congresului care vor fi distribuite participantilor la conges. √ √ 
* Sponsorului de Argint i se va aloca un stand expozitional. 2 m2 4 m2 

* Pagini dedicate in revista Balneo & PRM Research Journal. 1 pagina 0,5 pagini 
* VIDEO – SPOT Online/ Prezentare orala in timpul Coffe Break + 
postari/storie-uri pe Facebook & Instagram 

10 min & 10 
postari/stori-uri 

10 min & 10 
postari/stori-uri 

 
BRONZE SPONSORSHIP € 500 
* Logo-ul sponsorului de Bronz va fi publicat pe site-ul oficial al congresului si atasat 
se va gasi un link catre propriul site. √ 
* Logo-ul sponsorului de Bronz va fi imprimat pe toate materialele congresului, 
exceptand materialele stiintifice. √ 
* Advertising material of the Bronz sponsor will be in the congress bags which are 
distributed to the participants of the Congress. √ 
* VIDEO – SPOT Online/ Prezentare orala in timpul Coffe Break + postari/storie-uri 
pe Facebook & Instagram 

5 min & 5 
postari/stori-uri 
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