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Concept 

• In cadrul acestui eveniment de referinta pentru mediul de afaceri al 

Capitalei, CCIB evidentiaza cele mai performante companii cu sediul 

social in Bucuresti 
 

• In mod traditional, ceremonia de premiere are loc in cladiri 

emblematice ale Capitalei, precum: ROMEXPO, Hotelul Intercontinental, 

Hotelul Athenee Palace Hilton, Cercul Militar, Palatul Parlamentului 

• Anul acesta, din cauza crizei 

pandemice pe care o traversam, 

evenimentul va fi organizat online, 

transmisia urmand sa aiba loc tot 

dintr-o cladire emblematica a 

Capitalei: Palatul CCIB, si anume 

din Aula Carol I 



• Programul manifestarii cuprinde: 

 

– Prezentarea firmelor carora li se acorda: 
o – Trofeul George G. Assan, pentru brandul 

romanesc al anului 

o – Trofeul Ioan V. Socec, pentru obiectivitate 

si profesionalism in reflectarea fenomenului 

economic 

o – Trofee de Excelenta, pentru clasarea pe 

primul loc in Topul firmelor din municipiul 

Bucuresti, timp de cinci ani consecutiv, la 

domeniul de activitate si clasa de marime 

corespunzatoare 

o – Trofee si diplome, pentru rezultatele 

economice obtinute in anul 2019 

 

– Concert al Orchestrei de camera a CCIB, 

conduse de Adrian Naidin 

Concept 



Concept 

• Fiecare firma premiata pentru rezultatele economice obtinute in 

anul 2019 va beneficia de o prezentare de circa 30 de secunde a 

companiei, citita in cadrul evenimentului de catre moderatorul 

Topului  

• Fiecare firma careia i se acorda Trofeu special (George G. Assan, 

Ioan V Socec sau trofeu de excelenta) va beneficia de oportunitatea 

de a adresa un mesaj din partea conducerii/echipei (de maximum 30 

de secunde). Acesta va fi inregistrat prin mijloace proprii si transmis 

in prealabil la CCIB. Mesajul va fi inclus in evenimentul online 

imediat dupa momentul anuntarii premiului 

Promovare in cadrul evenimentului pentru firmele premiate 



Concept 

Inmanare premii 

• Pentru firmele carora li se acorda trofee speciale sau se claseaza 

pe locurile 1-3, trofeele, diplomele, catalogul de Top, alaturi de 

materialele informative ale partenerilor vor fi aduse la sediul 

acestora, ulterior datei de 25 noiembrie, de catre un reprezentant 

al CCIB  

• Pentru firmele clasate pe locurile 4-10, diplomele, catalogul de 

Top, alaturi de materialele informative ale partenerilor vor fi 

transmise prin curier, ulterior datei de 25 noiembrie 



Concept 

In cadrul evenimentului se lanseaza Catalogul TOPUL firmelor 

din Bucuresti (editia tiparita si editia electronica), un excelent 

instrument pentru identificarea unor parteneri de calitate, ale caror 

rezultate economice pot fi verificate 

Reperele editiei: 

• 134.059 firme analizate 

• 50.133 firme eligibile 

• 7.267 firme premiate pe 7 domenii de activitate si 5 clase de marime 



 

NOTA: Slide-ul include o selectie de parteneri.  

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

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 evenimentului 

Ne-au fost alaturi la editiile precedente: 



Oportunitate de promovare 

• includerea in evenimentul online a unui mesaj inregistrat al unui oficial 

al firmei (mesaj de maximum 2 minute); 

• prezentarea, in timpul evenimentului online, 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 slide-ul de prezentare a partenerilor si 

partenerilor media; 

• postarea a doua roll-up-uri în sala in care se filmeaza Topul; 

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment a unor 

materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.) – se va transmite 

premiantilor dupa data de 25 noiembrie; 

 

PACHET DIAMOND:  2000 EURO + TVA 



Oportunitate de promovare 

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

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

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

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

cu acest prilej; 

• 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 250 px x 90 px in 

publicatia online Afacerea (www.ccib.ro/afacerea) ; 

• inmanarea a 5 exemplare din Catalogul „Topul firmelor din Municipiul 

Bucuresti”; 

• promovarea companiei in social media. 

PACHET DIAMOND:  2000 EURO + TVA 

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


Oportunitate de promovare 

PACHET PLATINUM:  1500 EURO + TVA 

• prezentarea, in timpul evenimentului online, 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 slide-ul de prezentare a partenerilor si 

partenerilor media; 

• postarea unui roll-up în sala in care se filmeaza Topul; 

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment a unor 

materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.) – se va transmite 

premiantilor dupa data de 25 noiembrie; 

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

Catalogului Topului firmelor din Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 

exemplare; 

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor din  

Bucuresti; 



Oportunitate de promovare 

PACHET PLATINUM:  1500 EURO + TVA 

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

cu acest prilej; 

• 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 7 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 100 px pe 

site-ul www.ccib.ro; 

• postarea, timp de 7 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 250 px x 90 px in 

publicatia online 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/afacerea


Oportunitate de promovare 

 

 

PACHET GOLD:  1200 EURO + TVA 

• prezentarea, in timpul evenimentului online, 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 slide-ul de prezentare a partenerilor si 

partenerilor media; 

• postarea unui roll-up în sala in care se filmeaza Topul; 

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment a unor 

materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.) – se va transmite 

premiantilor dupa data de 25 noiembrie; 

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

Catalogului Topului firmelor din Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 

exemplare; 

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor din  

Bucuresti; 



Oportunitate de promovare 

PACHET GOLD:  1200 EURO + TVA 

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă emise de 

CCIB cu acest prilej; 

• 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 250 px x 90 px 

in publicatia online 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/afacerea


Oportunitate de promovare 

PACHET SILVER:  900 EURO +TVA 

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare a partenerilor si 

partenerilor media; 

• postarea unui roll-up în sala in care se filmeaza Topul; 

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment a unor 

materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.) – se va transmite 

premiantilor dupa data de 25 noiembrie; 

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

Catalogului Topului firmelor din Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 

exemplare; 

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor din  

Bucuresti; 



Oportunitate de promovare 

PACHET SILVER:  900 EURO + TVA 

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă emise de 

CCIB cu acest prilej; 

• 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 5 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 100 px 

pe site-ul www.ccib.ro; 

• postarea, timp de 5 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 250 px x 90 px 

in publicatia online Afacerea (www.ccib.ro/afacerea) ; 

• inmanarea a  2 exemplare din Catalogul „Topul firmelor din 

 Municipiul Bucuresti”; 

• promovarea companiei in social media. 

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


Oportunitate de promovare 

PACHET BRONZE:  500 EURO + TVA 

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare a partenerilor si 

partenerilor media; 

• postarea unui roll-up în sala in care se filmeaza Topul; 

• promovarea companiei prin includerea in mapa de eveniment a unor 

materiale de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.) – se va transmite 

premiantilor dupa data de 25 noiembrie; 

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

Catalogului Topului firmelor din Bucuresti, editat de CCIB în 1.000 

exemplare; 

• includerea logo-ului firmei in Catalogul Topul firmelor din  

Bucuresti; 



Oportunitate de promovare 

PACHET BRONZE:  500 EURO + TVA 

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă emise de 

CCIB cu acest prilej; 

• 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 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 250 px x 90 px 

in publicatia online Afacerea (www.ccib.ro/afacerea) ; 

• inmanarea a  1 exemplar din Catalogul „Topul firmelor din 

 Municipiul Bucuresti”; 

• promovarea companiei in social media. 

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


Contact 

Cristina Şerbănescu 

 

şef Birou Comunicare şi Protocol 

e-mail: cristina.serbanescu@ccib.ro 

tel. 0730 990 764 

  


