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Argument
Echipa Transilvania Business a identificat cele mai semnificative obiective/proiecte 
ale începutului de mileniu, finanțate de comunitățile locale sau județene din banii 
publici (din bugetul comunei, orașului, municipiului, reședinței de județ sau din 
bugetele celor mai mari entități ale administrației românești din teritoriu, județele). 
Și, din 2007, din banii accesați din bugetul Uniunii Europene.
Harta investițiilor publice de succes din Banat și Transilvania cuprinde: proiecte 
majore finalizate în infrastructura mare de transport și edificii, în îmbunătățirea 
condițiilor de locuit și regenerarea spațiului urban, în facilități industriale și 
atragerea companiilor, în parteneriate cu universitățile locale, în conectivitate 
inter-urbană/inter-județeană.
Aducem sub lumina reflectoarelor opiniei publice o altfel de hartă, în continuă 
evoluție, un altfel de model, o realitate evidentă și un reper al dezvoltării.
La conferința de la Sibiu vom evidenția, printr-o ediție specială a revistei Transilvania 
Business ce va fi difuzată la eveniment, cele mai importante investiții finalizate, 
ori înspre finalizare, din 5 județe, 5 municipii reședință de județ, 5 municipii, 5 
orașe și 5 comune din regiune. 
Vor fi dovezi incontestabile că Banul public poate și este eficient utilizat de marii 
jucători privați din economia românească. 
Pe această hartă, a României dezvoltate, președinți de consilii județene și primari 
de UAT-uri, proprietari și manageri de companii au deja cu ce se prezenta.
Și întrucât ne dorim și un schimb de experiență pentru cei din administrație și 
business la nivel național, vom invita reprezentanți ai administrațiilor locale și ai 
mediului de afaceri din celelalte regiuni ale României.
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Conferința
•  Context general favorabil: politicile europene (PNRR, POIM, PNDR etc.)  

și legislația națională subsecventă de cofinanțare și coordonare
• Potențial economic local: companii producătoare, forță de muncă disponibilă
• Capacitate operațională: companii private cu expertiză în execuție

•  Viziune-strategie-proiecte ale administrațiilor publice:  
județ, oraș, comună  
 a. Racordarea la strategiile naționale-europene de dezvoltare și dinamica locală 
 b. Identificarea oportunităților 
 c. Investiții majore din fonduri proprii 
 d. Investiții majore din fonduri guvernamentale 
e.  Investiții majore din fonduri europene

•  Expertiza companiilor! Care sunt marii jucători privați care  
au executat cu succes proiectele publice de investiții  
 a. Performanța managerială 
 b. Rolul noilor tehnologii – investiții realizate 
 c. Componenta de HR – personal de înaltă calificare 
 d. Legislația muncii stimulativă
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Taxa de participare: 1.000 lei + TVA/persoană. Informații: Nicolae Pop, tel. 0740-115.167
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Invitați și speakeri
 Miniștri din Guvernul României
 Președinți de consilii județene 

 Primari ai marilor orașe și comune
 Responsabili din instituții  

guvernamentale 
 Reprezentanți ADR 
 Lideri din business  

 Reprezentanți ai programelor și 
fondurilor care pot fi accesate 
 Consultanți fonduri europene
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Pachet partener GOLD – 10.200 Euro
(inclusiv 15% discount pentru prima ediție)
ÎNAINTEA EVENIMENTULUI
•  Mențiune/logo în comunicatul de presă și articolele care anunță evenimentul pe transilvaniabusiness.ro
•  Mențiune/logo pe invitațiile fizice și online trimise către manageri din peste 800 de companii din România
•  Logo pe coperta evenimentului de pe Facebook și LinkedIn și în secțiunea dedicată evenimentului  

de pe site-ul Transilvania Business
•  Logo pe macheta care anunță evenimentul în ediția print (6.000 exemplare)
•  Postare dedicată pe paginile de social media Transilvania Business
•  1 pagină interior în ediția print a revistei Transilvania Business

DUPĂ EVENIMENT
•  Mențiune/logo în postarea articolului de sumar al evenimentului, de pe paginile de social media ale 

Transilvania Business
•  Logo pe watermark album foto al evenimentului postat pe paginile de social media ale Transilvania Business
•  Logo pe sumarul video al evenimentului, postat pe Facebook, LinkedIn și secțiunea dedicată a 

transilvaniabusiness.ro
•  1 advertorial online pe transilvaniabusiness.ro și 2 pagini interior în următoarele 2 ediții print ale revistei 

Transilvania Business
•  Postare dedicată pe paginile de social media ale Transilvania Business (pe subiect dedicat, altul decât 

prezența la eveniment)

ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI
•  Invitat special într-unul dintre panelurile conferinței sau prezentare dedicată de 15 minute
•  6 invitații pentru angajați sau parteneri ai companiei
•  Stand de prezentare (până la 6 mp) și/sau hostesse, sampling, cadouri pentru participanți sau alte activități
•  Logo pe ecran principal și materialele de comunicare de la fața locului
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Pachet partener SILVER – 5.670 Euro
(inclusiv 10% discount pentru prima ediție)
ÎNAINTEA EVENIMENTULUI
•  Mențiune/logo în comunicatul de presă și articolele care anunță evenimentul pe transilvaniabusiness.ro
•  Mențiune/logo pe invitațiile fizice și online trimise către manageri din peste 800 de companii din România
•  Logo pe coperta evenimentului de pe Facebook și LinkedIn și în secțiunea dedicată evenimentului de pe 

site-ul Transilvania Business
•  Logo pe macheta care anunță evenimentul în ediția print (6.000 exemplare)
•  Postare dedicată pe paginile de social media Transilvania Business

DUPĂ EVENIMENT
•  Mențiune/logo în postarea articolului de sumar al evenimentului, de pe paginile de social media ale 

Transilvania Business
•  1 advertorial online pe transilvaniabusiness.ro și 1 pagină interior în următoarea ediție print a revistei 

Transilvania Business
•  Postare dedicată pe paginile de social media ale Transilvania Business (pe subiect dedicat, altul decât 

prezența la eveniment)

ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI
•  4 invitații pentru angajați sau parteneri ai companiei
•  Stand de prezentare (până la 6 mp) și/sau hostesse, sampling, cadouri pentru participanți sau alte activități
•  Logo pe ecran principal și materialele de comunicare de la fața locului
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Pachet partener BRONZE – 3.000 Euro
(inclusiv 5% discount pentru prima ediție)
ÎNAINTEA EVENIMENTULUI
•  Mențiune/logo în comunicatul de presă și articolele care anunță evenimentul pe transilvaniabusiness.ro
•  Mențiune/logo pe invitațiile fizice și online trimise către manageri din peste 800 de companii din România
•  Logo pe coperta evenimentului de pe Facebook și LinkedIn și în secțiunea dedicată evenimentului de pe 

site-ul Transilvania Business
•  Logo pe macheta care anunță evenimentul în ediția print (6.000 exemplare)

ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI
•  2 invitații pentru angajați sau parteneri ai companiei
•  Hostesse, sampling, cadouri pentru participanți sau alte activități
•  Logo pe ecran principal și materialele de comunicare de la fața locului

DUPĂ EVENIMENT
•  Mențiune/logo în postarea articolului de sumar al evenimentului, de pe paginile de social media ale 

Transilvania Business
•  1 advertorial online pe transilvaniabusiness.ro 
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Despre noi
Revista Transilvania Business este cea mai amplă publicație dedicată promovării afacerilor 
regionale, antreprenorilor, companiilor și evenimentelor de business, integrează conținut 
național și are distribuție națională

•  Anul înființării: 2010, peste 110 ediții tipărite
•  Tiraj: 6.000 exemplare/ediție
•  Apariții: 10 ediții pe an + 1 Anuar de Real Estate
•  Format A4, minimum 100 de pagini
•  Distribuție națională la vânzare în retail: rețeaua BURDA, Inmedio & rețele zonale
•  Distribuție specială: la evenimente de business, târguri, conferințe
•  Distribuție targetată: 2.500 exemplare/ediție (top management companii &  instituții)
•  Publicație auditată BRAT | Date SNA Focus (martie 2020) și SATI 2022
•  Portal online cu rubrici dedicate: www.transilvaniabusiness.ro

Profilul cititorului: Revista targetează audiența activă, 
cu vârsta între 25 și 60 de ani, cu studii superioare și 
venituri mari, persoane care în prezent sunt middle 
and top managers în domeniile lor, antreprenori, 
dar și decidenți din  instituții publice, investitori sau 
oficiali străini.

AURELIAN GRAMA - Manager de proiect
T: +40744-664.660, 
e-mail: aurelian@transilvaniabusiness.ro

LIGIA VORO - Manager editorial
T: +40740-686.015, 
e-mail: ligia.voro@transilvaniabusiness.ro

IOANA DOGARU -  Manager Marketing - 
publicitate

T: +40722-778.994; 
e-mail: idogaru@transilvaniabusiness.ro

NICOLAE POP - Manager Marketing - publicitate
T: +40740-115.167, 
e-mail: nicu.pop@transilvaniabusiness.ro
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