
             

 

TOPUL  FIRMELOR 

XXIV 

 

  



 PARTENERIAT  

 
 

STIMATĂ DOAMNĂ DIRECTOR / STIMATE DOMNULE DIRECTOR, 

 

Ne revine deosebita onoare şi plăcere de a ne prezenta dumneavoastră și de a vă invita cu 

această ocazie să vă alăturați unui demers unic – de reformare a sistemului cameral românesc și de a 

participa în calitate de partener la cel mai important eveniment de business din regiunea Olteniei, 

Sud-Vestul României: GALA TOPUL FIRMELOR, ediția XXIV .  

  

Începând din acest an reprezentăm cu gratitudine și responsabilitate cea mai tânără conducere a sistemului 

cameral românesc și Camera de Comerț și Industrie Dolj - instituție cu o istorie impresionantă de peste 150 de 

ani,  instituție care a știut să apere și să promoveze  cu adevărat interesele inițiativei private în S-V țării noastre.   

Noua conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj,  înţelegând perfect realităţile și 

transformările cu care vă confruntați , își propune să redevină vocea și motorul principal de sprijin 

pentru mediul de afaceri și dezvoltarea comunității noastre într-o lume dominată de instabilitate, 

interconectată şi profund globalizată.  

 
În acest sens dorim să vă prezentăm o oportunitate unică - în fapt o nouă viziune, a viitorului, a unui 

parteneriat real - gândit în primul rând în sprijinul și spre beneficiul dumneavoastră și al companiei pe 

care o reprezentați.  

 

Camera de Comerț și Industrie Dolj, în urma unei cercetări substanțiale de marketing și advertising a 

dezvoltat pachetele speciale de parteneriat și sponsorizare, pachete menite să optimizeze gradul de expunere și 

promovarea eficientă a companiei dumneavoastră.   

Strategia de marketing dezvoltată de Camera de Comerț și Industrie Dolj va realiza o expunere totală 

pentru compania dumneavoastră, utilizând cele mai noi și inovative metode de publicitate și totalitatea canalelor 

de comunicare disponibile.  

Compania dumneavoastră va beneficia de un pachet unic de expunere - ante, în timpul și post–eveniment - 

plecând de la publicitatea clasică indoor și outdoor, presă scrisă și radio, mediul online și rețele de socializare și 

accesul direct la cele mai performante companii din județul Dolj, autorități publice la nivel local și național, 

reprezentanțe diplomatice și camere de comerț bilaterale.          

  

Continuând tradiţia de peste 20 de ani, cele mai importante companii ale județului Dolj vor fi 

sărbătorite, promovate și premiate, în cadrul unui eveniment de amploare şi de înaltă ţinută «GALA 

TOPUL FIRMELOR, EDIŢIA  XXIV». Evenimentul din acest an va avea loc în data de 24 

noiembrie, începând cu ora 18.00 ,  la RAMADA PLAZA Craiova. 

 
Un moment special în cadrul acestei gale va fi momentul sponsorului – dedicat companiilor care 

susţin în calitate de Parteneri sau Sponsori realizarea evenimentului la un nivel ridicat de excelenţă, 

permițând astfel accesul direct la cele mai de succes companii din regiune.  

 

În numele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, este o onoare să vă invit la cel mai important eveniment 

de business al anului din regiunea Olteniei - «GALA TOPUL FIRMELOR, ediţia  XXIV» - și să deveniți 

partenerul nostru – profitând de oportunitățile unice de deschidere și promovare! 

  

Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte 

Dr. Dragoş Troanţă R. Turculeanu 



PROMOVARE – BENEFICII  

 
 
 
 

 Parteneriat cu cea mai importantă structură de business la nivel regional 

 Partener în cadrul celui mai important eveniment de business din regiune 

 Publicitate ante, în timpul și post eveniment  

 Expunere la nivel local, regional și național 

 Publicitate indoor și outdoor 

 Expunere presa scrisă și radio  

 Publicitate online și rețele de socializare 

 Participare eveniment de înaltă ținută 

 Expunere și publicitate în timpul Galei  

 Beneficii VIP și SPONSOR  

 Oportunitate unică  

 



Camera de Comerţ şi Industrie Dolj  
Topul Firmelor din Judeţul Dolj - Ediţia a XXIV-a  

 

PARTENER PRINCIPAL 

5.000 EURO 

 

SPONSOR PLATINUM 

3.000 EURO 

 

SPONSOR GOLD 

2.000 EURO 

 

SPONSOR SILVER 

1.000 EURO 

PROMOVARE ÎN  

MASS MEDIA 

Includerea numelui sau a 

siglei sponsorului în  macheta – 

siglă a evenimentului în presa 

scrisă naţională  

Menţionarea numelui firmei 

partenerului în comunicatele și 
materialele publicitare transmise 

de partenerii radio 

 

Menţionarea numelui firmei 

partener în toate comunicatele 

de presă emise de CCI Dolj la 

nivel local/regional 

 

 Crearea unui eveniment 

special de prezentare a  

partenerului in media  

Menţionarea numelui firmei 

partenerului în comunicatele de 

presă emise de CCI Dolj la nivel 

naţional/internaţional 

PROMOVARE ÎN 

 MASS MEDIA 

Includerea numelui sau a 

siglei sponsorului în  macheta – 

siglă a evenimentului în presa 

scrisă regională/locală 

Menţionarea numelui firmei 

partenerului în comunicatele și 
materialele publicitare transmise 

de partenerii radio 

 

Menţionarea numelui firmei 

sponsor în toate comunicatele de 

presă emise de CCI Dolj la nivel 

local/regional 

 

PROMOVARE ÎN  

MASS MEDIA 

Includerea numelui sau a 

siglei sponsorului în  macheta – 

siglă a evenimentului in presa 

scrisă regională/locală 

Menţionarea numelui firmei 

partenerului în comunicatele și 
materialele publicitare transmise 

de partenerii radio 

 

 

PROMOVARE ÎN 

 MASS MEDIA 

Includerea numelui sau a 

siglei sponsorului în  macheta – 

siglă a evenimentului în presa 

scrisă regională/locală 

Menţionarea numelui firmei 

partenerului în comunicatele și 
materialele publicitare transmise 

de partenerii radio 

 

PUBLICITATE 

Includerea siglei firmei 

partener în macheta 

evenimentului (panouri de 

publicitate out-door şi in-door) 

Includerea siglei firmei 

partener în macheta 

evenimentului (publicitate în 
mijloacele de transport în 

comun) 

Posibilitatea de a insera o 

pagină color A4, în primele 

pagini ale Catalogului Topul 

firmelor din judeţul Dolj  

Afişarea siglei firmei pe 

copertă faţă 

Afişarea siglei firmei în 

invitaţiile pentru eveniment 

Includere în materialul de 

prezentare al CCI Dolj şi 
partenerilor săi transmis către 

ambasade, camere bilaterale şi 

reprezentanţele camerelor de 

comert externe  în România 

Posibilitatea de a insera o 

pagină color A4, interviu sau 

prezentare a activitatii 

companiei. 

Afişarea siglei pe prima 

pagină a catalogului Topul 

Firmelor. 

 

PUBLICITATE 

Includerea siglei firmei 

sponsor în macheta 

evenimentului (panouri de 

publicitate out-door şi in-door) 

Includerea siglei firmei 

sponsor în macheta 

evenimentului (publicitate în 
mijloacele de transport în 

comun) 

Posibilitatea de a insera o 

pagină color A4, în primele 

pagini ale Catalogului Topul 

firmelor din judeţul Dolj  

Afişarea siglei firmei pe 

copertă spate 

Afişarea siglei firmei în 

invitaţiile pentru eveniment 

Includere în materialul de 

prezentare al CCI Dolj şi 
partenerilor săi transmis către 

ambasade, camere bilaterale şi 

reprezentanţele camerelor de 

comert externe  în România 

PUBLICITATE 

Includerea siglei firmei 

sponsor în macheta 

evenimentului (panouri de 

publicitate out-door şi in-door) 

Includerea siglei firmei 

sponsor în macheta 

evenimentului (publicitate în 
mijloacele de transport în 

comun) 

Posibilitatea de a insera o 

pagină color A4, în Catalogul 

Topul firmelor din judeţul Dolj  

 

Afişarea siglei firmei pe 

copertă spate 

Afişarea siglei firmei în 

invitaţiile pentru eveniment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITATE 

Includerea siglei firmei 

sponsor în macheta 

evenimentului (panouri de 

publicitate out-door şi in-door) 

Includerea siglei firmei 

sponsor în macheta 

evenimentului (publicitate în 
mijloacele de transport în 

comun) 

Posibilitatea de a insera o 

pagină color A5, în Catalogul 

Topul firmelor din judeţul Dolj  

 

Afişarea siglei firmei pe 

copertă spate 

Afişarea siglei firmei în 

invitaţiile pentru eveniment 

 



PROMOVARE INTERNET 

 Banner şi prezentarea firmei 

partener în Newsletter-ul 

Camerei de Comerţ şi Industrie 
Dolj 

Sigla partenerului pe site-ul 

CCI Dolj – Topul Firmelor, 

timp de un an cu link catre site-

ul propriu. 

 Prezentare partener pe pagina 

de Facebook dedicată 

evenimentului 

Sigla parteneruluis pe site-ul 

ccidj.ro, timp de 6 luni. 

Articol de prezentare - 
management  în Newsletter-ul 

Camerei de Comerţ şi Industrie 

Dolj. 

Prezentare partener in 

materialul de informare al 

evenimentului directionat catre 

grupul ținta de  utilizatori 

Facebook 

PROMOVARE INTERNET 

 Banner şi prezentarea firmei 

sponsor în Newsletter-ul 

Camerei de Comerţ şi Industrie 
Dolj 

Sigla sponsorului pe site-ul 

CCI Dolj – Topul Firmelor, 

timp de un an cu link catre site-

ul propriu. 

 Prezentare sponsor pe pagina 

de Facebook dedicată 

evenimentului 

Sigla sponsorului pe site-ul 

ccidj.ro, timp de 3 luni. 

Articol de prezentare – 
management Newsletter-ul 

Camerei de Comerţ şi Industrie 

Dolj. 

 

PROMOVARE INTERNET 

 Banner şi prezentarea firmei 

sponsor în Newsletter-ul 

Camerei de Comerţ şi Industrie 
Dolj 

Sigla sponsorului pe site-ul 

CCI Dolj – Topul Firmelor, 

timp de un an  

 

 Prezentare sponsor pe pagina 

de Facebook dedicată 

evenimentului 

Sigla sponsorului pe site-ul 

ccidj.ro, timp de 1 luna. 

 

PROMOVARE INTERNET 

 Banner şi prezentarea firmei 

sponsor în Newsletter-ul 

Camerei de Comerţ şi Industrie 
Dolj 

Sigla sponsorului pe site-ul 

CCI Dolj – Topul Firmelor, 

timp de un an  

 

 Prezentare sponsor pe pagina 

de Facebook dedicată 

evenimentului 

PARTICIPARE LA 

FESTIVITATE 

Invitaţie VIP  la Gala Topul 

Firmelor, pentru 4 persoane  

 4 exemplare din catalogul 
Topul Firmelor  

Aşezare masă în zona VIP 

 

 Participare cocktail VIP 

inainte de deschidere eveniment 

PARTICIPARE LA 

FESTIVITATE 

 Invitaţie VIP la Gala Topul 

Firmelor, pentru 3 persoane  

 2 exemplare din catalogul 
Topul Firmelor  

Aşezare masă în zona VIP 

 

Participare cocktail VIP 

inainte de deschidere eveniment 

PARTICIPARE LA 

FESTIVITATE 

 Invitaţie VIP la Gala Topul 

Firmelor, pentru 2 persoane. 

 1 exemplar din catalogul 
Topul Firmelor  

Aşezare masă în zona 

SPONSOR. 

PARTICIPARE LA 

FESTIVITATE 

 Invitaţie VIP la Gala Topul 

Firmelor, pentru 1 persoană  

 1 exemplar din catalogul 
Topul Firmelor  

Aşezare masă în zona 

SPONSOR 

EXPUNERE ÎN  

TIMPUL GALEI 

Menţionarea ca Partener 

Principal în cadrul Galei 

Afişarea logo-ului / siglei 
companiei pe spiderul 

evenimentului 

Posibilitatea de a include 

materiale proprii de promovare 

în bag gift-ul evenimentului 

Posibilitatea de a amplasa 2 

roll-up-uri în locaţia 

evenimentului 

Participare top management 

companie la ceremonia de 

înmânare a premiilor pe scenă 

Prezentarea unui film de 
promovare de maximum 5 

minute (realizat de companie şi 

pus la dispoziţia organizatorilor) 

pe ecranul din sala de 

eveniment, 

Stand de prezentare şi 

oportunitatea de a distribui 

materiale promoţionale.  

Posibilitatea de a amplasa un 

roll-up pe scenă, în locaţia 

evenimentului 
 Discurs la inaugurarea Galei 

Topul Firmelor. 

EXPUNERE ÎN  

TIMPUL GALEI 

Menţionarea ca Sponsor 

„Platina” în cadrul Galei 

Afişarea logo-ului / siglei 
companiei pe spiderul 

evenimentului 

Posibilitatea de a include 

materiale proprii de promovare 

în bag gift-ul evenimentului 

Posibilitatea de a amplasa 2 

roll-up-uri în locaţia 

evenimentului 

Participare top management 

companie la ceremonia de 

înmânare a premiilor pe scenă 

Prezentarea unui film de 
promovare de maximum 3 

minute (realizat de companie şi 

pus la dispoziţia organizatorilor) 

pe ecranul din sala de 

eveniment, 

Stand de prezentare şi 

oportunitatea de a distribui 

materiale promoţionale. 

 

EXPUNERE ÎN 

 TIMPUL GALEI 

Menţionarea ca Sponsor 

„GOLD”  în cadrul Galei 

Afişarea logo-ului / siglei 
companiei pe spiderul 

evenimentului 

Posibilitatea de a include 

materiale proprii de promovare 

în bag gift-ul evenimentului 

Posibilitatea de a amplasa 1 

roll-up în locaţia evenimentului 

 

Participare top management 

companie la ceremonia de 

înmânare a premiilor pe scenă 

 

EXPUNERE ÎN  

TIMPUL GALEI 

Menţionarea ca Sponsor 

„SILVER”  în cadrul Galei 

 Afişarea logo-ului / siglei 
companiei pe spiderul 

evenimentului 

 Posibilitatea de a include 

materiale proprii de promovare 

în bag gift-ul evenimentului 

 



 

BENEFICII – GRATUITĂȚI 

 

 Trofeu special de 
recunoaștere a calității de 

partener al CCI Dolj  

 
Furnizarea  - la cererea 

Partenerului – a unei bazei de 

date cu firmele doljene, 

selecționate după diverse 

criterii, cuprinzând: denumirea 

firmei, coordonate de contact, 
cifra de afaceri si numărul de 

salariați (de max. 250 firme) 

 

Cont dedicat dropbox și 

acces online la baza de date 

și materialele Topul 

Firmelor  

   

Găzduirea unui eveniment  

(de cca.4 ore) la sediul CCI 

Dolj în intervalul noiembrie 
2017  – octombrie 2018 

 
Reducere 30% din tarifele 

de consultanță oferite de 

CCI Dolj  

 
Reducere 30% din tarifele 
de participare la târgurile de 

profil organizate de CCI 

Dolj  

 

Participarea gratuita a doi 
reprezentanti ai firmei la un 

curs de formare profesionala 

în anul 2018 din portofoliul 

CCI Dolj (cu excepția 

cursurilor organizate în 

parteneriat cu diverși 

colaboratori) 

 

 

BENEFICII – GRATUITĂȚI 

 

 Trofeu special de 
recunoaștere a calității de 

partener al CCI Dolj  

 

Furnizarea  - la cererea 

Partenerului – a unei bazei de 

date cu firmele doljene, 

selecționate după diverse 

criterii, cuprinzând: denumirea 

firmei, coordonate de contact, 

cifra de afaceri si numărul de 

salariați (de max. 200 firme) 

 

Cont dedicat dropbox și 

acces online la baza de date 

și materialele Topul 

Firmelor    

 
Găzduirea unui eveniment  (de 

cca. 3 ore) la sediul CCI Dolj în 

intervalul noiembrie 2017  – 
octombrie 2018 

 

Reducere 30% din tarifele 

de consultanță oferite de 

CCI Dolj 

 
Reducere 30% din tarifele 

de participare la târgurile de 

profil organizate de CCI 
Dolj 

 

Participarea gratuita a unui 

reprezentant al firmei la un 

curs de formare profesionala 

în anul 2018 din portofoliul 
CCI Dolj (cu excepția 

cursurilor organizate în 

parteneriat cu diverși 

colaboratori) 

 

 

BENEFICII – GRATUITĂȚI 

 

 Plachetă specială de 
recunoaștere a calității de 

partener al CCI Dolj  

 

Furnizarea  - la cererea 

Partenerului – a unei bazei de 

date cu firmele doljene, 

selecționate după diverse 

criterii, cuprinzând: denumirea 

firmei, coordonate de contact, 

cifra de afaceri si numărul de 

salariați (de max. 100 firme) 

 

Cont dedicat dropbox și 

acces online la baza de date 

și materialele Topul 

Firmelor    

 
Găzduirea unui eveniment  (de 

cca. 2 ore) la sediul CCI Dolj în 

intervalul noiembrie 2017  – 
octombrie 2018 

 

Reducere 20% din tarifele 

de consultanță oferite de 

CCI Dolj 

 

Reducere 30% din tarifele 

de participare la târgurile de 

profil organizate de CCI 

Dolj 

 

 

BENEFICII – GRATUITĂȚI 

 

 Plachetă specială de 
recunoaștere a calității de 

partener al CCI Dolj  

 

Furnizarea  - la cererea 

Partenerului – a unei bazei de 

date cu firmele doljene, 

selecționate după diverse 

criterii, cuprinzând: denumirea 

firmei, coordonate de contact, 

cifra de afaceri si numărul de 

salariați (de max. 50 firme) 

 

Cont dedicat dropbox și  

acces online la baza de date 

și materialele Topul 

Firmelor    

 
Găzduirea unui eveniment  (de 

cca.1 ora) la sediul CCI Dolj în 

intervalul noiembrie 2017  – 
octombrie 2018 

 

Reducere 20% din tarifele 

de consultanță oferite de 

CCI Dolj  

 
Reducere 30% din tarifele 

de participare la târgurile de 

profil organizate de CCI 
Dolj 

 

 

 

 


