
TOPUL FIRMELOR DIN 

MUNICIPIUL BUCURESTI

editia a XXIV-a

24 octombrie 2017

Hotel Intercontinental, Sala Ronda

PROPUNERE PARTENERIAT



• Prin acest eveniment de referinta pentru mediul de afaceri 

al Capitalei, CCIB isi propune sa evidentieze cei mai

performanţi operatori economici cu sediul social pe raza

primului oras al tarii.

• In mod traditional, ceremonia de premiere are loc in 

cladiri emblematice ale Capitalei, precum: ROMEXPO, 

Hotelul Intercontinental, Hotelul Athenee Palace Hilton,

Casa Centrala a Armatei, Palatul Parlamentului.
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Anul acesta ne intoarcem, pentru al doilea 

an consecutiv, in minunata

Sala Ronda a Hotelului

Intercontinental.



• Avem alaturi de noi:

– manageri ai celor mai performante companii 

bucureştene;

– personalitati de prim-plan din spatiul economic, 

academic si diplomatic din Romania;

– mass media.

• Programul manifestarii cuprinde festivitatea de 

decernare a premiilor, urmată de o cina de afaceri. 
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• Premiile sunt inmanate laureatilor de personalitati din domeniu, de reprezentanti ai 

autoritatilor locale sau centrale.
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In cadrul evenimentului se lanseaza catalogul TOP 10 

companii din Bucuresti (editia tiparita si editia electronica), 

un excelent instrument pentru identificarea unor parteneri de 

calitate, ale caror rezultate pot fi verificate.

Reperele editiei:

• 125.236 firme au depus

bilantul aferent anului 2016;

• 37.816 firme eligibile;

• 6.840 firme premiate pe:

– 7 domenii de activitate (cercetare-dezvoltare si high 

tech, comert, turism, servicii, industrie, constructii, 

agricultura);

– 5 clase de marime (de la intreprinderi foarte mari la 

microintreprinderi).
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Parteneri media

Ne-au fost 

alaturi la 

editiile 

precedente

NOTA: Slide-ul include o selectie de parteneri. 

Siglele postate erau valabile la data la care acestia s-au alaturat proiectului nostru
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sponsori

Ne-au fost

alaturi la 

editiile

precedente

NOTA: Slide-ul include o selectie de parteneri. 

Siglele postate erau valabile la data la care companiile indicate s-au alaturat proiectului nostru



Pachet DIAMOND: 3000 euro

• 6 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai 

performante firme bucureştene, pentru clientii si partenerii 

firmei;

• participarea unei persoane din top management-ul 

companiei la ceremonia de inmanare a premiilor (pe 

scena, alaturi de personalitati marcante ale vietii 

economice, sociale si academice), la una dintre cele sase 

sectiuni ale Topului, cu exceptia celei in care se incadreaza 

firma;
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• prezentarea, in timpul evenimentului, a unui film de promovare, de 

maximum 2 minute (realizat de companie si pus la dispozitia organizatorilor);

• promovarea filmului de prezentare si a companiei partenere in social 

media (Facebook, YouTube, pagina de eveniment);

• includerea logo-ului firmei in prezentarea ce va rula pe ecranul din sala 

de eveniment;

• postarea a doua roll-up-uri în foaierul salii in care are loc Topul;

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment 

a unor materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);



Pachet DIAMOND: 3000 euro

TOPUL 
FIRMELOR 

DIN MUNICIPIUL 
BUCURESTI

Oportunitate de 
promovare

D

I

A

M

O

N

D

• includerea unei machete (2 pagini full-color) in editia 

tiparita a Catalogului Topul firmelor din Municipiul 

Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 exemplare;

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor 

din Municipiul Bucuresti;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de 

presă emise de CCIB;

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare

(machete în presa scrisă, alte forme de publicitate out-door 

şi in-door);
• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, in pagina 

dedicata evenimentului;

• postarea, timp de 8 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300

px x 100 px pe site-ul www.ccib.ro;

• postarea, timp de 8 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 468 x 

80 px in publicatia online a CCIB, Afacerea 

(www.ccib.ro/afacerea);

• inmanarea a 6 exemplare din Catalogul „Topul firmelor din 

Municipiul Bucuresti”;

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/afacerea


Pachet PLATINUM: 2000 euro
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• 4 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai 

performante firme bucureştene, pentru clientii si partenerii 

firmei;

• participarea unei persoane din top management-ul 

companiei la ceremonia de inmanare a premiilor (pe 

scena, alaturi de personalitati marcante ale vietii 

economice, sociale si academice), la una dintre cele sase 

sectiuni ale Topului, cu exceptia celei in care se incadreaza 

firma;

• prezentarea, in timpul evenimentului, a unui film de promovare, 

de maximum 2 minute (realizat de companie si pus la dispozitia 

organizatorilor), pe ecranul din sala de eveniment;

• includerea logo-ului firmei in prezentarea ce va rula pe ecranul 

din sala de eveniment;

• postarea unui roll-up în foaierul salii in care va avea loc

evenimentul;

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment a 

unor materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);
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• includerea unei machete (1 pagina full-color) in editia 

tiparita a Catalogului Topul firmelor din Municipiul 

Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 exemplare;

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor 

din Municipiul Bucuresti;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de 

presă emise de CCIB;

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare

(machete în presa scrisă, alte forme de publicitate out-door 

şi in-door);

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, in 

pagina dedicata evenimentului;

• postarea, timp de 6 luni, a unui e-banner cu dimensiuni 

de 300 px x 100 px pe site-ul www.ccib.ro;

• postarea, timp de 6 luni, a unui e-banner cu dimensiuni 

de 468 x 80 px in publicatia online a CCIB, Afacerea 

(www.ccib.ro/afacerea;

• inmanarea a 4 exemplare din Catalogul „Topul 

firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• promovarea companiei in social media.

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/afacerea
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Pachet GOLD: 1500 euro

• 3 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai 

performante firme bucureştene, pentru clientii si 

partenerii firmei;

• prezentarea, in timpul evenimentului, a unui film 

de promovare, de maximum 2 minute (realizat de 

companie si pus la dispozitia organizatorilor), 

pe ecranul din sala de eveniment;

• includerea logo-ului firmei in prezentarea 

ce va rula pe ecranul din sala de eveniment;

• postarea unui roll-up în foaierul salii in care va avea loc

evenimentul;

• promovarea companiei prin includerea in mapa de 

eveniment a unor materiale de prezentare

(pliante, brosuri, flyers etc.);

• includerea unei machete (1 pagina full-color) in editia 

tiparita a Catalogului Topul firmelor din Municipiul 

Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 exemplare;
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Pachet GOLD: 1500 euro

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul 

firmelor din Municipiul Bucuresti;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele 

de presă emise de CCIB;

• menţionarea numelui firmei în anunţurile 

publicitare (machete în presa scrisă, alte forme de 

publicitate out-door şi in-door);

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, 

in pagina dedicata evenimentului;

• postarea, timp de 4 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 

px x 100 px pe site-ul www.ccib.ro;

• postarea, timp de 4 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 468 

px x 80 px in publicatia online a CCIB, Afacerea 

(www.ccib.ro/afacerea).

• inmanarea a 3 exemplare din Catalogul „Topul firmelor 

din Municipiul Bucuresti”;

• promovarea companiei in social media.

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/afacerea
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Pachet SILVER: 800 euro

• 2 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai 

performante firme bucureştene;

• includerea logo-ului firmei in prezentarea ce va rula pe 

ecranul din sala de eveniment;

• postarea unui roll-up în foaierul salii in care va avea loc

evenimentul;

• promovarea companiei prin includerea in mapa de 

eveniment a unor materiale de prezentare (pliante, 

brosuri, flyers etc.);

• includerea unei machete (1 pagina full-color) in editia 

tiparita a Catalogului Topul firmelor din Municipiul 

Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 exemplare;

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor 

din Municipiul Bucuresti;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de 

presă emise de CCIB;

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare

(machete în presa scrisă, alte forme de publicitate 

out-door şi in-door);
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Pachet SILVER: 800 euro

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, 

in pagina dedicata evenimentului;

• postarea, timp de 3 luni, a unui e-banner cu 

dimensiuni de 300 px x 100 px pe site-ul 

www.ccib.ro;

• postarea, timp de 3 luni, a unui e-banner cu 

dimensiuni de 468 px x 80 px in publicatia online a 

CCIB, Afacerea (www.ccib.ro/afacerea).

• inmanarea a 2 exemplare din Catalogul

„Topul firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• promovarea compnaiei in social media.

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/afacerea
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Pachet BRONZE: 500 euro

• 1 invitatie VIP la Gala de premiere a celor mai 

performante companii bucureştene, pentru clientii si partenerii 

firmei;

• includerea logo-ului firmei in prezentarea ce va rula pe 

ecranul din sala de eveniment;

• postarea a unui roll-up în foaierul salii in care va avea loc

evenimentul;

• promovarea companiei prin includerea in mapa de 

eveniment a unor materiale de prezentare (pliante, brosuri, 

flyers etc.);

• includerea unei machete (1 pagina full-color) in editia tiparita a Catalogului Topul 

firmelor din Municipiul Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 exemplare;

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor din Municipiul Bucuresti;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă emise de CCIB;

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, in pagina dedicata evenimentului;

• postarea, timp de 2 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 100 px pe site-ul 

www.ccib.ro;

• postarea, timp de 2 luni, a unui e-banner cu dimensiuni 

de 468 px x 80 px in publicatia online a CCIB, 

Afacerea (www.ccib.ro/afacerea).

• inmanarea unui exemplar al Catalogului „Topul firmelor 

din Municipiul Bucuresti”;

• promovare in social media.

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/afacerea
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Cristina SERBANESCU

Sef Birou Comunicare si Protocol

tel/fax: 021 319 00 79

mobil: 0730 990 764

e-mail: cristina.serbanescu@ccib.ro

mailto:Cristina.serbanescu@ccib.ro

