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CONCEPT
Eveniment 
pentru cool 
businesses & 
people. Scopul 
evenimentului –
comunicare și 
networking



Evenimentul are o 
temă de discuții, 
speakeri invitați, 
dar axa centrală a 
eveimentului este 
networking-ul
dintre participanți 
la cel mai fantastic 
apus de soare.



#ROOFOFFLINE2017 așa a fost:

• 5 iulie 2017;
• Peste 100 de antreprenori, oameni din agenții de PR, 

designeri și alte persoane din media;
• Primii 90 de partcipanți s-au înscris din prima zi la 

eveniment.

#ROOFOFFLINE2018 Urban



#ROOFOFFLINE2018 Urban

5 iulie, joi, început 18:30

Discutăm despre:

- Provocările orașului nostru;

- Reciclare și sortare;

- Chișinău – oraș turistic;

- Aspectul estetic al orașului – colorarea orașului gri J.

Vom avea ateliere, networking, iar la final vom emite împreună o serie de propuneri

pentru noul primar, indiferent de culoarea partidului ce o poartă.



Susține cel mai deschis și colorat eveniment!
OFERTĂ DE PARTENERIAT



Vizibilitate:
- Statutul de Partener General;
- Exclusivitate pe domeniu;
- Reportaj video despre eveniment;
- Cel puțin 4 articole despre eveniment pe Agora și EA.md;
- Banner billboard 70 000 afișări;
- Cover-photo eveniment pe facebook;
- Rețele sociale pre și post eveniment (inclusiv în albumul cu poze prin tag);
- Menționarea partenerului în timpul evenimentului;
- Branding eveniment (Umbrele, beanbaguri, covoare, urne, etc.);
- O parte din sumă - produse barter (în special, pentru fourchette);
- Stand 10x4 metri pentru a promova serviciile /produsele partenerului;
- Flyere la eveniment;
- 3-5 cadouri generoase pentru tombolă;
- Participarea la schimbul de cartele de vizită.
PREȚ PACHET – 1600 de euro (per 2 ediții) sau 900 euro/1 ediție

Partener general #ROOFOFFLINE2018



Partener general 
#ROFOOFLINE2018



Dar, mai avem și alte oferte captivante J



Partener Silver #ROOFOFFLINE2018

Vizibilitate:
- Exclusivitate pe segmentul de piață;
- Cel puțin 4 articole despre eveniment pe Agora și EA.md;
- Banner billboard 70 000 afișări;
- Cover-photo eveniment pe facebook;
- Rețele sociale pre și post eveniment (inclusiv în albumul cu poze prin tag);
- Menționarea partenerului în timpul evenimentului;
- Stand 4x3metri pentru a promova serviciile /produsele partenerului;
- Flyere la eveniment;
- 3-5 cadouri generoase pentru tombolă;
- Participarea la schimbul de cartele de vizită.
PREȚ PACHET – 1200 de euro (per 2 ediții) sau 650 euro/1 ediție



Vizibilitate:
- Cel puțin 4 articole despre eveniment 

pe Agora și EA.md;
- Rețele sociale pre și post eveniment 

(inclusiv în albumul cu poze prin tag);
- Menționarea partenerului în timpul 

evenimentului;
- Stand 3x2 metri pentru a promova 

serviciile/produsele;
- Flyere/animator la eveniment;
- 1-2 cadouri generoase pentru tombolă;
- Participarea la schimbul de cartele de 

vizită.
PREȚ PACHET – 1000 euro (pentru ambele 
ediții 2018) sau 500 euro (per 1 ediție)

Partener #ROOFOFFLINE2018



Contacte:

Nata Levițchi, 
Event&Account Manager 
Interakt
+373 695 366 37
natalia.levitschi@interakt.md


