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1- 4 iulie 2021
Forum Smart Village

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm în calitate de partenr/ 

speaker la Forumul de discuții Smart Village –Transformarea 

digitală a comunităților rurale, ce va avea loc fizic pe 1-4 iulie, 

Hotel Delta, Jupiter, începând cu ora 8.30 

Fiți parte componentă din Viziunea și Strategia Smart Village și 

veniți alături de noi pentru a face trecerea de la modelul 

tradițional de administrare locală la Smart Village, participând la 

forumurile derulate de comunitatea SatulInteligent.ro 

Transformarea digitală a comunităților rurale.

Hotel Delta*** Jupiter, 
1-4 iulie, 2021

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.satulinteligent.ro/


Dezvoltarea teritorială a localităților urbane și rurale din România reprezintă o prioritate strategică la nivel național

în vederea îmbunătățirii calității vieții în conformitate cu politicile Uniunii Europene, dar și cu politicile naționale, în

diferite domenii.

Plecând de la acest concept, am început seria de dezbateri public-privat, în care discutăm importanța rolului pe

care îl vor avea zonele rurale în abordarea provocărilor viitoare, în contextul deschiderii perioadei de programare

2021 – 2027. Dorim ca împreună cu dv. să consolidăm o viziune de dezvoltare a satelor și comunelor, prin

integrarea mediului de afaceri, cel academic și sectorul public într-o formă de colaborare reciproc avantajoasă.

Pentru a găsi soluții la problemele zonelor rurale, acestea au nevoie de o nouă strategie de creștere, care să le

transforme într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor pe care

le au.

Considerăm că digitalizarea și tehnologiile inteligente au un potential disruptiv în schimbarea administrațiilor

publice, de aceea Forumul Smart Village se adresează primarilor și viceprimarilor de comune.

În acest sens am început seria de dezbateri care să aducă în prim plan rolul comunelor și satelor aparținătoare la

dezvoltarea generală, prin intermediul digitalizării.

Va invităm să deveniți partener special la această conferință și impreună să dezvoltăm soluții pe termen lung, în

scopul creșterii potențialului de afaceri.

Pe perioada Forumului veți putea interacționa cu primari, viceprimari sau directori departamente cu privire la

potențialul de colaborare public-privat și să oferiți un sprijin real pentru factorii de decizie politică în luarea

măsurilor privind viitorul Satelor Inteligente.

Asociația Satelor Inteligente

Despre Eveniment



www.satulinteligent.ro

PACHETE 
SERVICII PUBLICITARE

Smart Village 
Transformarea digitală a comunităților rurale

Hotel Delta*** Jupiter, 
1-4 iulie, 2021
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Partener DIGITAL

500 euro

• Sampling de materiale promoționale în cadrul evenimentului;

• Inserarea materialelor promoționale furnizate de către PARTENER, în mapa evenimentului 

(pixuri, carnețele, pliante etc.);

• Acordarea unei diplome de apreciere pentru compania-partener;

• Link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul companiei-partener;

• Apariția logo-ului companiei pe:

- Rollup-ul evenimentului;

- Secțiunea “Parteneri” din fișa de program a evenimentului;

- Secțiunea “Parteneri” de pe site-ul evenimentului;

• Alte condiții specifice negociate cu organizatorul evenimentului.

Pachet 1



Partener
800 EURO

• Prezentare în cadrul evenimentului științific – 15 min;

• Spațiu expozițional – 2 x 1 m;

• Inserarea materialelor promoționale furnizate de către partener, în mapa evenimentului (pixuri, 

carnețele, pliante, etc.);

• Sampling de materiale promoționale în cadrul evenimentului;

• Acordarea unei diplome de apreciere pentru compania-partener;

• Link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul companiei-partener;

• Apariția logo-ului companiei pe:

- Rollup-ul evenimentului;

- Secțiunea “Parteneri” din fișa de program a evenimentului;

- Secțiunea “Parteneri” de pe site-ul evenimentului.

• Alte condiții specifice negociate cu organizatorul evenimentului.

SMART
Pachet 2



Partener
1500 euro

• Simpozion – 30 min sau organizare work-shop/ hands-on în cadrul forumului;

• Spațiu expozițional – 2 x 2 m;

• Inserarea materialelor promoționale furnizate de către partener, în mapa evenimentului (pixuri, 

carnețele, pliante, etc.);

• Sampling de materiale promoționale în cadrul evenimentului;

• Acordarea unei diplome de apreciere pentru compania-partener;

• Posibilitatea de a amplasa un roll-up în spațiile de acces ale participanților:

- Proiecție în sălile de conferințe în pauzele dintre prezentări;

- Proiecție continuă la GALA DINNER;

- Materiale promoționale alături de invitațiile trimise participanților;

• Posibilitatea acordării de premii personalizate participanților, la GALA DINNER;

• Link de pe site-ul oficial al evenimentului spre site-ul companiei-partener;

• Stabilirea tematicii pentru edițiile viitoare în parteneriat și în funcție de interesul partenerului;

• Apariția logo-ului companiei pe:

- Rollup-ul evenimentului;

- Secțiunea “Parteneri” din fișa de program a evenimentului;

- Secțiunea “Parteneri” de pe site-ul evenimentului.
• Alte condiții specifice negociate cu organizatorul evenimentului.

Smart Village
Pachet 3



A L A
DINNERG

2 iulie ora 19.00

• Dineu oferit de organizator și partenerul special pentru

toți partipanții la eveniment!

• Prin crearea acestor seri - dineu, urmărim realizarea 

unui spațiu de socializare între participanți, parteneri, 

oficialități, universitari, consultanți și companii;

• Finanțatorul unui dineu devine gazda principală a serii;

• Pentru dineul de gală am rezervat cele mai savuroase 

surprize și un program artistic special.

5000 euro

Partener Exclusivp

Alătură-te echipei și susține

un dineu în exclusivitate.



Confirmați acum!
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