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DiScuþii directe, 
Rezultate concrete!

paRteneRi oFiciali

Calitate, Siguranță, Preț

9 noiembrie 2017 - Bucureşti
phoenicia Grand Hotel - Sala Kadisha



La eveniment vor participa investitori, top-manageri, specialiști 
din Industria de Construcții din România, președinți ai asociațiilor 
patronale și profesionale de profil etc. Ca invitați speciali, 
vor fi prezenți membrii ai Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației și Fondurilor Europene, Ministerului Mediului, 
Inspectoratului de Stat în Construcții, ANPC.

Programul manifestării va conține dezbateri pe cele mai acute 
subiecte ale momentului, precum și prezentări de tehnologii, 
produse și servicii care vor viza următoarele domenii:

Materiale de construcții, Echipamente, Mașini și utilaje, Sisteme 
de control, Inovație, Legislație etc. Pentru a facilita accesul direct 
la informația comercială, în zona B2B-Expo vor fi amenajate 
standuri la care companiile își vor putea prezenta direct, oferta 
de produse și servicii.

Evenimentul va avea un caracter interactiv, favorabil dialogului 
Business to Business, atât în timpul dezbaterilor, cât și în 
momentele de Networking.

Informații despre organizarea Simpozionul infoCONSTRUCT 
2017 - Calitate, Siguranță, Preț, puteți afla accesând 
www.infoconstruct.ro sau solicitând detalii la 
office@infogroup.ro.

Dezbateri:

În cadrul simpozionului vor fi organizate 
trei dezbateri pe cele mai acute subiecte ale 
momentului. La dezbateri vor lua cuvântul 
oficiali ai autorităților relevante în domeniu, 
participanții având ocazia de a interveni liber în 
discuții.

Prezentări tehnologice: 

Simpozionul va rezerva patru spații de prezentare 
în cursul cărora companii de prestigiu își vor 
detalia ultimele oferte de produse și servicii 
destinate Industriei de Construcții.

Masă rotundă:

După-amiaza zilei de 9 noiembrie va găzdui o 
Masă Rotundă, în cadrul căreia personalități 
de prim rang vor dezbate teme de maximă 
importanță, intrând în dialog cu asistența.

B2B-expo: 

Zona B2B-Expo va fi organizată într-un spatiu 
de maximă vizibilitate. Vom avea la dispoziție 
standuri propice dialogului B2B și prezentării 
detaliate ale ofertelor companiilor expozante.

Networking: 

Networking-ul va fi unul dintre programele 
forte ale evenimentului, facilitând realizarea de 
noi legături de afaceri, schimbul de informații, 
identificarea de oportunități de dezvoltare 
a relațiilor comerciale. Pentru facilitarea 
dialogului, vor fi amenajate spații speciale 
destinate discuțiilor separate, elaborarării de 
strategii bilaterale și dialogului confidențial.

www.infoconstruct.ro

Calitate, Siguranță, Preț

CU O ExPERIENță DE PESTE 20 DE ANI ÎN PRESA SPECIALIZATă șI ÎN ORgANIZAREA DE EVENIMENTE, AgENțIA 
INFOgROUP MEDIA INVEST, EDITOR AL CATALOgULUI INFOCONSTRUCT, CEA MAI IMPORTANTă PUBLICAțIE DE 
SPECIALITATE DIN ROMâNIA, CARE APARE FăRă ÎNTRERUPERE DE PESTE 20 DE ANI, Vă INVITă Să PARTICIPAțI 
LA SIMPOZIONUL INFOCONSTRUCT 2017 - CALITATE, SIgURANță, PREț, CARE SE VA DESFășURA ÎN ZIUA DE
9 NoieMBrie 2017, la București IN SALA KADISHA DIN CADRUL PHOENICIA gRAND HOTEL.

Despre infoGRoup

Agenția infogROUP Media Invest este editorul 
publicațiilor infoCONSTRUCT, Meat.Milk., 
infoALIMENT, infoFERMA și organizatorul Expo-
Conferinței Internaționale Meat & Milk, având 
în proprietate și Tipografia infogROUP Media. 
Publicațiile editate de infogROUP se adresează unui 
număr total de cca 60.000 de cititori.

contact:
Bd. n. titulescu 143, sector 1, Bucuresti
tel./Fax: 021 223 25 21, Fax: 021 223 74 65
e-mail: office@infogroup.ro

SeCțiuni

DeSPre infogrouP

9 noiembrie 2017 - Bucureşti



miercuri
8 noiembrie

17:00-20:00 amenajarea standurilor de către reprezentanții companiilor 
                        care vor expune în Secțiunea B2B-expo

Joi
9 noiembrie

09:30-10.00 Primirea participanților, Coffe Break

10.00-10:45 Dezbatere:  calitatea în construcții, garanția unui business de succes;                                                                            
Speaker: Paul anghel-Director general ANPC

10.45-11:00 Prezentarea partenerului platinum

11:00-11:15 Prezentare: inovații tehnologice în industria construcțiilor
 
11.15-11:30 Coffe Break, Networking, Vizitarea standurilor din zona B2B-Expo

11.30-12:15 Dezbatere:  Siguranța în construcții-nu doar obligație, ci și respect față de 
beneficiar; Speaker: emil Florin albotă-Inspector general al 
Inspecției de Stat în Construcții.

12:15-13:30 Masa de prânz (bufet), Networking, Vizitarea standurilor B2B-Expo

13:30-14:15 Dezbatere: Polistirenul, vinovatul fără vină;

14:15-14:30 Prezentare: costuri scăzute cu echipamente performante

14:30-14:45  Prezentare: calitatea materialelor, esențială pentru calitatea lucrărilor  

14:45-15:00  Coffe Break, Networking, Vizitarea standurilor din zona B2B-Expo

15:00-16:30 Masă rotundă:  industria de construcții din românia are nevoie de certitudini, 
nu de proptele;

16:30-17:00 Cocktail, Networking

17.00 - 18.00 Dezafectarea standurilor

Speakeri confirmati:
- Grațiela Gavrilescu - Viceprim-Ministru și Ministru al Mediului;
- Bogdan Marcel Pandelică - Președinte Autoritatea Nationala Protectia Consumatorilor;
- Paul anghel - Director general Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
- emil Florin albotă - Inspector general al Inspecției de Stat în Construcții
- mihai mohaci - Deputat in Comisia pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților;
- cristian erbasu - Presedinte FPSC
- laurentiu plosceanu - Presedinte ARACO
- claudiu Georgescu - Presedinte APMCR
- Delia Filip - Director Executiv ROMEPS

Invitați (asteptam confirmarea oficiala): 
- Reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Administrației și Fondurilor Europene;
- Primari S1 - S6, Municipiul Bucuresti

Program și tematică

www.infoconstruct.ro
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(Notă:Titlurile prezentărilor sunt orientative. Acestea vor fi schimbate în funcție de opțiunile 
companiilor care vor acoperi tematica sugerată)



tip pacHet SeRVicii incluSe tarif euro / pachet

pRezentaRe companie

¥  pRezentaRe companie, produs sau serviciu în cadrul evenimentului. 
numar limitat: 4!
 durata: 10 + 5 minute

¥  LOgO inserat în toate newsletter-ele conferinței trimise către 
companiile din industria de constructii

¥ LOgO pe site-ul conferinței la secțiunea paRteneRi
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

2500 euro + tVa

StanD 
zona 

Business
to

Business

¥ StanD amplasat in holul hotelului. numar limitat! 
¥ Dimensiunea aproximativ 2,5 x 2 mp.
¥ Include: masa cu patru scaune, sursa de electricitate 220 V
¥ Campanie de promovare a expozantilor 
¥ LOgO inserat in materialele de promovare
¥  Scurta descriere a companiei inserata in newsletter-ele de promovare 

a evenimentului
¥ LOgO pe site-ul conferinței la secțiunea paRteneRi
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

900 euro + tVa

StanD pRezentaRe
tip poS

¥ Spatiu de 2 mp destinat amplasarii standului POS*. numar limitat! 
¥ Include: sursa de electricitate 220 V
¥ Campanie de promovare a expozantilor
¥ LOgO inserat in materialele de promovare
¥  Scurta descriere a companiei inserata in newsletter-ele de promovare 

a evenimentului
¥ LOgO pe site-ul conferinței la secțiunea paRteneRi
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

*Standul tip PoS nu este furnizat de catre organizator

400 euro + tVa

pacHet pRomo

reclaMĂ
¥ Amplasarea 1 roll-up în sala de conferință
¥ Inserarea de materiale promoționale în mapa conferinței
¥ LOgO pe site-ul conferinței la sectiunea PARTENERI
¥  LOgO inserat în toate newsletter-ele conferinței trimise către 

companiile din industria de constructii
¥  Un articol advertorial de 3500 semne publicat online pe 
   www.infoconstruct.ro
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

600 euro + tVa

Film De pRezentaRe ¥ Film/clip de circa 3 min fara sonor, care se va difuza pe monitoarele 
evenimentului 400 euro + tVa

Reclama în BRoSuRa
conFeRinþei ¥ 1 pagina policromie în broºura conferinþei 150 euro + tVa

amplaSaRe Roll-up  ¥ Amplasare 1 roll-up în salã conferinþei 100 euro + tVa

pachete de promovare
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taxa de participare
tip pacHet SeRVicii incluSe taRiF euR / pacHet

infoDaY

¥  Participare o zi la sesiunile conferinței
¥  Traducere simultană
¥  Mapa conferinței
¥  Pauză de cafea între sesiuni
¥  Masa de pranz (bufet)
¥ LOgO pe site-ul conferinþei la secþiunea PARTICIPANþi 
¥ Anunþarea participãrii dvs. în newsletter-ul conferinþei
¥ Menþionarea participãrii dvs pe pagina de Facebook

120  EURO + TVA/pers



pachete premium 
de promovare

www.infoconstruct.ro
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tip pacHet SeRVicii incluSe tarif euro / pachet

paRteneR
platinum

coNFeriNȚĂ:
¥ pRezentaRe companie, produs sau serviciu (10 + 5 min.) 
¥   StanD B2B -  5 mp care includ: pereți tip roll-up, masă cu 4 scaune
¥   Reclama de 3 mp pe bannerul principal al conferinþei (cel de pe scenă) 

reclaMĂ
¥  1 roll-up amplasat în sala de conferință
¥  LOgO prezent în toate materialele de promovare ale conferinței
¥  Materiale de promovare în mapa conferinței
¥  Comunicate de presă ce vor anunța statutul de paRteneR platinum al 

conferinței
¥  LOgO și prezentare pe site-ul conferinței la secțiunea paRteneRi platinum
¥  LOgO inserat în toate newsletter-ele conferinței 
¥  Articol advertorial de 8000 de semne publicat online pe www.infoconstruct.ro
¥  Newsletter personalizat, trimis abonaþilor infoCONSTRUCT
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

4000 euro + tVa

disponibil 1 pachet

paRteneR
GolD

coNFeriNȚĂ:
¥   pRezentaRe companie, produs sau serviciu (10 + 5 min.)

reclaMĂ
¥  1 roll-up amplasat în sala de conferință
¥  LOgO prezent în toate materialele de promovare ale conferinței
¥  Materiale de promovare în mapa conferinței
¥  Comunicate de presă ce vor anunța statutul de paRteneRi GolD al conferinței 
¥  LOgO ºi prezentare pe site-ul conferinței la secțiunea paRteneR GolD
¥  LOgO inserat în toate newsletter-ele conferinței 
¥  Articol advertorial de 8000 de semne publicat online pe www.infoconstruct.ro
¥  Newsletter personalizat trimis abonaþilor infoCONSTRUCT
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

3000 euro + tVa

paRteneR
SilVeR

coNFeriNȚĂ:
¥     StanD B2B -  5 mp (2,5x2m) - include: pereți tip roll-up, masă cu 4 scaune

Reclama
¥  1 roll-up amplasat în sala de conferință
¥ LOgO pe toate materiale de promovare ale conferinței
¥ Inserarea de materiale de promovare în mapa conferinței
¥ LOgO pe site-ul conferinței la secțiunea paRteneRi SilVeR
¥  LOgO inserat în toate newsletter-ele conferinței 
¥  Articol advertorial de 8000 de semne publicat online pe www.infoconstruct.ro
¥  Newsletter personalizat, trimis abonaþilor infoCONSTRUCT
¥ Menþionarea participãrii dvs. pe pagina de Facebook a evenimentului

1500 euro + tVa



oRGanizatoR: Sc inFoGRoup meDia inVeSt SRl
B-dul Nicolae Titulescu nr. 143, sector 1

011137, București, România

RepRezentant inFoGRoup meDia inVeSt:

informații la: tel/fax: +40 21 223 25 21
fax: +40 21 223 74 65 / E-mail: office@infogroup.ro

Prezentul Formular de participare ţine loc de contract între părţi și are valoare juridică.

Detalii contRactant

Detalii paRticipaRe

Firma

Judeţ / Sector / Localitatea

Adresa

CUI Reg. Comerţului

cont

Banca

Nume și prenume participant 1 / functie / mobil / e-mail

Nume și prenume participant 2 / functie / mobil. / e-mail

Nume și prenume participant 3 / functie / mobil / e-mail

Nume și prenume participant 4 / functie / mobil / e-mail

telefon Fax

Persoană de contact

Telefon mobil al persoanei de contact

e-mail

Website

www.infoconstruct.ro

Nr. contract data
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coNDiŢii Şi MoDalitĂŢi De PlatĂ:

ValoaRe (tva inclus)

teRmene De platÃ

paRticipant/companie RepRezentant
inFoGRoup meDia inVeSt SRl

Contractul de Participare la Conferință (2 pagini), completat integral, semnat și ștampilat de către 
participant, pe fiecare pagină a documentului, va fi transmis prin fax sau email la INFOgROUP 
MEDIA INVEST (tel. 004 021.223.25.21, sau e-mail office@infogroup.ro). Nu se vor lua în considerare 
contractele incomplete, primite fără semnatură autorizată și ștampilă.

După înregistrarea contractului de participare se emite factura fiscală. Plata facturii emise de 
organizatori se efectuează până la data scadentă menționată în factură.

Neplata la termen a facturilor emise de organizatori atrage penalizări de 1% pentru fiecare zi de 
întârziere, calculate la suma restantă de plată.

Participarea la lucrările conferinței se face NUMAI după confirmarea plății facturii.

Plata se face în lei, la cursul oficial LEU/EUR al BNR din ziua plății, pe bază de factură fiscală, în 
contul inFoGRoup meDia inVeSt SRl nr. iBan Ro39 RncB 0086 1384 4097 0001, deschis la 
BCR gRIVIțA București.

Renunțarea la participare se aduce la cunoștința organizatorilor numai în scris (pe fax sau mail, 
cu semnatură și ștampilă). Datorita rigorii contractelor încheiate de organizator cu furnizorii de 
servicii, renunțarea la participare și la serviciile comandate atrage penalități:

¥  pânã la  20 octombrie 2017 - se penalizează cu 50% din valoarea serviciilor comandate de către 
participant;

¥  după data de 20 octombrie 2017 și până la data de 1 noiembrie 2017 - se penalizează cu 75% din 
valoarea serviciilor comandate de către participant;

¥  începând cu data de 1 noiembrie 2017 și până la data de 9 noiembrie 2017 - se penalizează cu 
100% din valoarea serviciilor comandate de către participant.

Toate spezele și comisioanele bancare revin participantului.

Solicitările  de participare la conferință, după data de 10 octombrie 2017, se onorează în funcție 
de disponibilități.

În funcție de disponibilități, se acceptă și înscrieri la fața locului, cu plata în numerar, în momentul 
solicitării.

Vă rugăm să transmiteți contractul completat prin fax la
004 021.223.25.21 sau pe mail office@infogroup.ro

semnătura şi ştampila

data

semnătura şi ştampila

data

www.infoconstruct.ro


