


dezbaterile

cine suntem
O iniţiativă comună a cotidianului Curierul Naţional şi a confederației patronale UGIR, care vizează concilierea
intereselor partenerilor sociali prin procese similare consultărilor publice.

Acest demers a dus la crearea unui concept de dezbatere socială a unor iniţiative publice şi private. Curierul
Naţional şi UGIR pun, aşadar, la dispoziţia instituţiilor din administraţia publică centrală şi locală, a actorilor
activi din mediul de afaceri şi a reprezentanţilor societăţii civile o platformă de dezbatere şi discuţii comune
pentru identificarea punctelor de convergență a intereselor lor.
Experiența în organizarea Dezbaterilor anterioare a arătat că participanții, la fel ca şi iniţiatorii, înţeleg discuţiileExperiența în organizarea Dezbaterilor anterioare a arătat că participanții, la fel ca şi iniţiatorii, înţeleg discuţiile
facilitate de această platformă ca pe o oportunitate de a împărtăşi preocupări comunitare pentru a identifica
soluții comune.

În concret, platforma oferă participanților: asigurarea unei reprezentări a partenerilor sociali şi a aparatului
administrativ; un cadru formal de discuţie moderat în mod obiectiv; expunere media.

Componența dihotomică a acestei platforme asigură pe de-o parte expertiza necesară unei moderări

profesioniste şi imparţiale, iar pe de altă parte ajută la identificarea eficientă a temelor de discuţii.

Curierul Național este primul cotidian naţional de business apărut după 1989, cu o activitate constantă în
prezentarea mediului economico-financiar şi de afaceri al României, într-o manieră analitică şi imparţială. De
asemenea, confederaţia patronală UGIR, membră a Consiliului Economic şi Social - la nivel naţional, cât şi la
nivel european - participă, din 1998, la eforturile susţinute ale partenerilor sociali de a construi un cadru
economic autohton sănătos.



dezbaterile

misiune

facilitarea interacțiunii și comunicării, în spațiul public, între autoritățile centrale, locale, 
reprezentanți ai societății civile și organizații patronale

promovarea proiectelor autorităţilor locale şi iniţiativelor private menite să genereze şi săpromovarea proiectelor autorităţilor locale şi iniţiativelor private menite să genereze şi să
susţină dezvoltarea locală

identificarea oportunităţilor pentru consolidarea mediului de afaceri local, regional și
național

mediatizarea dezbaterilor prin toate canalele de informare locală și centrală



Dezbateri pe teme de interes local și național

teme
facilități și proceduri investiţionale; accesarea fondurilor europene;
identificarea surselor alternative de finanţare pentru companii şi autorităţi locale; medierea în
business și conflicte de muncă; fiscalitate; birocrație etc.

dezbaterile

business și conflicte de muncă; fiscalitate; birocrație etc.

participanți
oameni de afaceri; organizaţii patronale reprezentative; asociații profesionale;
camere de comerț; autorități locale și naționale; companii reprezentative la nivel local și
regional; mediatori.



promovare
pagini speciale 

în Curierul Național

pagini dedicate fiecărui eveniment

analiza temelor
discutate şi lansate în dezbateri,

interviuri
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interviuri
cu personalități din lumea afacerilor locale şi
regionale, rețete de succes,

profiluri de companii

Curierul Național este distribuit în zone de interes, centre

de afaceri, clădiri de birouri, Camere de Comerț, hoteluri,

autorități locale și naționale, Parlament, Guvern, ministere

de resort, ambasade, către membrii comunităților de

afaceri și participanții la dezbateri



promovare
website dedicat

dezbaterilor

www.parteneripentrudezvoltare.ro

informaţii legate de evenimentele desfăşurate sau 
în curs de desfăşurare, parteneri, parteneri media, 

sponsori, speakeri, teme de interes pe fiecare 
regiuneregiune

secţiune specială dedicată partenerilor din cadrul 
fiecărei dezbateri unde sunt publicate profiluri 

complete de companii sau instituţii

cititorii pot descărca gratuit pagini speciale dedicate 

dezbaterilor “Parteneri pentru dezvoltare”, în 
format pdf.



Dezbaterile viitoare

Programul - 2016

dezbaterile

� Editia Gorj - Februarie
� Editia Bacau - Martie
� Editia Vrancea - Aprilie
� Editia Constanta - Mai
� Editia Arad - Timis - Iunie
� Editia Oradea - Septembrie
� Editia Maramureş – Satu Mare - Octombrie
� Editia Cluj - Noiembrie



promovare
avantaje

Companiile au posibilitatea să își promoveze imaginea, serviciile și produsele în cadrul

evenimentului, prin achiziția unui pachet de promovare standard sau a unui pachet de

promovare personalizat, care le oferă:

• Mediatizarea brandului la nivel național prin partenerii media ai evenimentului: ziare,

televiziuni, radiouri și edițiile online ale acestora;
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televiziuni, radiouri și edițiile online ale acestora;

• Promovarea companiei la nivel național și internațional prin expunerea ofertei către

organizațiile asociative ale oamenilor de afaceri români și străini, prezente la Dezbateri;

• Transmiterea facilă a ofertei proprii sau a planului de afaceri către persoane de decizie din

mediul de business, prezente la Dezbateri.

• Contribuția ca partener pentru dezvoltarea locală și regională.



dezbaterilepachete de promovare

pachetGOLD

Promovare în cadrul evenimentului

speech /prezentare (15 minute)
patru invitatii la eveniment
siglă pe bannerul oficial din sala de conferință
amplasare roll-up în sala de conferință
sigla și denumirea companiei pe pagina de gardă a mapei conferinței
sigla și denumirea companiei pe invitațiile transmise participanților

materiale promoționale inserate în mapa conferinței

distribuție materiale promoționale la standul conferinței

3500 EUR +TVA

distribuție materiale promoționale la standul conferinței

fotografii eveniment
mediatizare ca sponsor

Promovare prin canale media tradiționale

menționare în comunicatele de presă

siglă pe macheta de promovare a evenimentului în edițiile tipărite ale partenerilor media

siglă pe macheta de promovare a evenimentului cu apariție suplimentară în edițiile tipărite ale Curierului Național

machetă publicitară sau advertorial, 1/4, color, în ediția tipărită Curierul Național

interviu video în pauza evenimentului

Promovare prin media digitală

newsletter

sigla și denumirea companiei pe pagina web a conferinței
menționarea ca sponsor în articolele dedicate evenimentului și publicate pe www.curierulnational.ro

advertorial sau banner 460x68px (1 lună) pe www.curierulnational.ro



pachete de promovare
pachetSILVER

2500 EUR +TVA
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Promovare în cadrul evenimentului

speech /prezentare (5 minute)
două invitatii la eveniment
siglă pe bannerul oficial din sala de conferință
amplasare roll-up în sala de conferință
sigla și denumirea companiei pe pagina de gardă a mapei conferinței
materiale promoționale inserate în mapa conferinței

distribuție materiale promoționale la standul conferinței

fotografii evenimentfotografii eveniment
mediatizare ca sponsor

Promovare prin canale media tradiționale

siglă pe macheta de promovare a evenimentului în edițiile tipărite ale partenerilor media

siglă pe macheta de promovare a evenimentului cu apariție suplimentară în edițiile tipărite ale Curierului Național

machetă publicitară sau advertorial, 1/4, color, în ediția tipărită Curierul Național

Promovare prin media digitală

newsletter

sigla și denumirea companiei pe pagina web a conferinței
menționarea ca sponsor în articolele dedicate evenimentului și publicate pe www.curierulnational.ro

advertorial sau banner 460x68px (1 lună) pe www.curierulnational.ro



pachete de promovare
pachetBRONZE

1500 EUR +TVA
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Promovare în cadrul evenimentului

speech /prezentare (2 minute)
două invitatii la eveniment
siglă pe bannerul oficial din sala de conferință
amplasare roll-up în sala de conferință
sigla și denumirea companiei pe pagina de gardă a mapei conferinței
materiale promoționale inserate în mapa conferinței

distribuție materiale promoționale la standul conferințeidistribuție materiale promoționale la standul conferinței

fotografii eveniment
mediatizare ca sponsor

Promovare prin canale media tradiționale

siglă pe macheta de promovare a evenimentului în edițiile tipărite ale partenerilor media

siglă pe macheta de promovare a evenimentului cu apariție suplimentară în edițiile tipărite ale Curierului Național

Promovare prin media digitală

newsletter

sigla și denumirea companiei pe pagina web a conferinței
menționarea ca sponsor în articolele dedicate evenimentului și publicate pe www.curierulnational.ro



dezbaterilepachete de promovare
alte pachete

700 EUR +TVA

Promovare în cadrul evenimentului

materiale promoționale inserate în mapa evenimentului

distribuție materiale promoționale la standul evenimentului

expunere produse în spațiul de desfășurare al evenimentului

Promovare prin media digitalăPromovare prin media digitală

sigla și denumirea companiei pe pagina web a conferinței

500 EUR +TVA

Promovare în cadrul evenimentului

materiale promoționale inserate în mapa evenimentului

distribuție materiale promoționale la standul evenimentului

Promovare prin media digitală

sigla și denumirea companiei pe pagina web a conferinței



contact
date de

Dragos Manea

Director Program

Telefon: +40758.256.444

E-mail: office@parteneripentrudezvoltare.ro
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E-mail: office@parteneripentrudezvoltare.ro

Mihaela Negreanu

Manager Proiect

Telefon: +40758.256.441

Fax: +40215271913

E-mail: trafic@curierulnational.ro



sponsori

parteneri -autorități centrale
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parteneri media

parteneri  media

MINISTERUL MEDIULUI
ȘI PĂDURILOR

parteneri –patronate și asociații profesionale


