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Pachetul de sponsorizare de tip A  
 
Valoare: minim 1.000 lei  
 
Este orientată spre susţinerea participării unei echipe la faza finală. Valoarea în lei 
este destinată în principal fondului de premiere pentru faza finală. Contractul de 
sponsorizare se încheie între sponsor şi APTE în calitate de asociaţie non profit 
implicată în organizarea concursului cu funcţie de trezorier.  
Pentru acest pachet sponsorul beneficiează de următoarele elemente 
promoţionale: 

a) Sponsorul poate afişa pe toată durata evenimentului un Roll-up de 

promovare a companiei proprii; 

b) Numele sponsorului apare pe toate materialele promoţionale realizate 

pentru eveniment: pagina web, afişul concursului, broşura concursului; 

c) Sponsorul poate solicita echipei susţinute ca pe durata fazei finale a 

concursului să afişeze (să poarte) materiale promoţionale (tricouri, şepci, 

genţi, etc.) inscripţionate cu elementele de identitate ale sposorului. În acest 

caz sponsorul va  asigura materialele respective. 

 
Pachetul de sponsorizare de tip B (Gold) 
 
Valoare:  minim 2.500 lei  
 
Pentru acest pachet sponsorul beneficiază de următoarele elemente promoţionale: 

a) Sponsorul poate afişa pe toata durata evenimentului un Roll-up de 

promovare a companiei proprii; 

b) Numele sponsorului apare pe toate materialele promoţionale realizate 

pentru eveniment: pagina web, afişul concursului, broşura concursului; 

c) Sponsorul beneficiază de o pagină de prezentare în broşura concursului şi 

de spaţii de afişare la faza finală; 

d) Sponsorul poate negocia ca pe durata fazei finale a concursului studenţii 

participanţi să afişeze materiale promoţionale (tricouri, şepci, genţi, etc.) 

inscripţionate cu elementele de identitate ale sposorului. În acest caz 

sponsorul va  asigura materialele respective. 

 

Pachetul de sponsorizarea de tip C (platinum) 
 
Valoare:  minim 4.500 lei  
 
Pentru acest pachet sponsorul beneficiază de următoarele elemente promoţionale: 
a) Sponsorul poate afişa pe toata durata evenimentului un Roll-up de promovare 

a companiei proprii; 
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b) Numele sponsorului apare pe toate materialele promoţionale realizate pentru 

eveniment: pagina web, afişul concursului, broşura concursului; 

c) Sponsorul beneficiază de o pagină de prezentare în broşura concursului şi de 

spaţii de afişare la faza finală; 

d) Sponsorul poate beneficia timp de un an de o pagină de prezentare pe site-ul 

concursului; 

e) Sponsorul beneficiază de un stand de prezentare în cadrul evenimentului; 

f) Sponsorul poate negocia ca pe durata fazei finale a concursului participanţii 

(studenţi şi membri în diferite comitete) să afişeze materiale promoţionale 

(tricouri, şepci, genţi, etc.) inscripţionate cu elementele de identitate ale 

sposorului. În acest caz sponsorul va  asigura materialele respective. 

 
Un sponsor poate oferi simultan pachetele A+B sau A+C.  
 
Comitetul local de organizare poate atrage şi alte sponsorizări dedicate 
desfăşurării fazei finale. Acestea pot fi sub formă de bani sau obiecte, acestea din 
urmă fiind dedicate premierii participanţilor. Condiţiile în care se fac aceste 
sponsorizări se negociază, în funcţie de valoarea acestora, între comitetul director 
şi comitetul local şi respectivul sponsor. 
 
Persoane de contact: 

 
Cristina Lepădatu: cristina.lepadatu@apte.org.ro 
şi  
Mariana Pătuleanu: mariana.patuleanu@apte.org.ro 
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