
TOPUL FIRMELOR DIN 

MUNICIPIUL BUCURESTI

editia a XXIX-a

5 octombrie 2022

Sala Ștefan Burcuș,

Palatul CCIB Business Centre 



Concept

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

Capitalei, CCIB evidentiaza cele mai performante companii cu sediul

social in Bucuresti

• Anul acesta, va invitam din nou la 

noi acasa, in eleganta si rafinata 

Sala Stefan Burcus din Palatul 

CCIB

• In mod traditional, ceremonia 

de premiere are loc in cladiri 

emblematice ale Capitalei



• Programul manifestarii cuprinde festivitatea de decernare a

premiilor, urmata de un cocktail de gală

Concept

• Participanți: oameni de afaceri de elita, autoritati centrale si locale,

mass media

• Premiile sunt inmanate laureatilor de personalitati din domeniu, de

reprezentanti ai autoritatilor locale sau centrale

• In cadrul evenimentului se lanseaza Catalogul TOPUL firmelor din

Bucuresti (editia tiparita si editia electronica), instrument util pentru

identificarea unor parteneri de calitate, ale caror rezultate economice

pot fi verificate

• Cu aceasta ocazie, va fi lansat, de asemenea, Catalogul excelenței

ce contine firmele premiate cu TROFEUL DE EXCELENŢĂ pentru

clasarea, timp de cinci ani consecutiv, pe primele trei poziții ale Topului



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

• participarea unei persoane din top management la ceremonia de inmanare a 

premiilor (pe scena, alaturi de personalitati marcante ale vietii economice, sociale si 

academice), la una dintre sectiunile Topului, cu exceptia celei in care se incadreaza 

firma;

• 4 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai performante firme bucureştene, 

pentru clientii si partenerii firmei 
NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, acest element al pachetului se 

compenseza prin postarea, timp de 2 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 

100 px pe site-ul www.ccib.ro şi a unui e-banner cu dimensiuni de 250 px x 90 px in 

publicatia online Afacerea (https://ccib.ro/afacerea). 

PACHET DIAMOND:  2800 EURO + TVA

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


Oportunitate de promovare

• prezentarea, in timpul evenimentului, a unui film de promovare, de maximum 2 

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

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, filmul va fi integrat in varianta online a 

Topului;

• promovarea filmului de prezentare si a companiei partenere in social media (pe 

pagina de Facebook a CCIB);

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare afisat pe ecranul din sala de 

eveniment;

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

• promovarea companiei prin includerea in punga de eveniment a unor materiale 

de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, trofeele si pungile vor fi inmanate 

premiantilor, la sediul firmei/sediul CCIB (in functie de optiuni);

PACHET DIAMOND: 2800 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

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

firmelor din Bucuresti”;

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

• includerea logo-ului firmei in editia tiparita a Catalogului de excelenţă; 

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, pe 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 https://ccib.ro/afacerea;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă 

emise de CCIB cu acest prilej;

PACHET DIAMOND: 2800 EURO + TVA

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


Oportunitate de promovare

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare (machete în presa scrisă, alte 

forme de publicitate out-door şi in-door);

• Trofeul si diploma pentru locul 1-3 pentru rezultatele economice obtinute in anul 

2020;

• prezentare de circa 30 de secunde a companiei, citita in cadrul evenimentului de 

catre moderatorul Topului; 

• inmanarea a 4 exemplare din Catalogul „Topul firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• inmanarea a 4 exemplare din Catalogul de excelenta;

• promovarea companiei in social media.

PACHET DIAMOND: 2800 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

• participarea unei persoane din top management la ceremonia de inmanare a 

premiilor (pe scena, alaturi de personalitati marcante ale vietii economice, sociale si 

academice), la una dintre sectiunile Topului, cu exceptia celei in care se incadreaza 

firma;

• 3 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai performante firme bucureştene, 

pentru clientii si partenerii firmei 
NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, acest element al pachetului se 

compenseza prin postarea, timp de 3 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 

100 px pe site-ul www.ccib.ro

PACHET PLATINUM:  2500 EURO + TVA

http://www.ccib.ro/


Oportunitate de promovare

• prezentarea, in timpul evenimentului, a unui film de promovare, de maximum 2 

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

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, filmul va fi integrat in varianta online a 

Topului;

• promovarea filmului de prezentare si a companiei partenere in social media (pe 

pagina de Facebook a CCIB);

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare afisat pe ecranul din sala de 

eveniment;

• postarea unui roll-up în sala in care are loc Topul;

• promovarea companiei prin includerea in punga de eveniment a unor materiale 

de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de 

Covid-19 evenimentul nu poate avea loc in format fizic, trofeele si pungile vor fi 

inmanate premiantilor, la sediul firmei/sediul CCIB (in functie de optiuni);

PACHET PLATINUM:  2500 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

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

firmelor din Bucuresti”;

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

• includerea logo-ului firmei in editia tiparita a Catalogului de excelenţă; 

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, pe 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 https://ccib.ro/afacerea;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă 

emise de CCIB cu acest prilej;

PACHET PLATINUM:  2500 EURO + TVA

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


Oportunitate de promovare

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare (machete în presa scrisă, alte 

forme de publicitate out-door şi in-door);

• Trofeul si diploma pentru locul 1-3 pentru rezultatele economice obtinute in anul 

2020;

• prezentare de circa 30 de secunde a companiei, citita in cadrul evenimentului de 

catre moderatorul Topului; 

• inmanarea a 3 exemplare din Catalogul „Topul firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• inmanarea a 3 exemplare din Catalogul de excelenta;

• promovarea companiei in social media.

PACHET PLATINUM:  2500 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

• 2 invitatii VIP la Gala de premiere a celor mai performante firme bucureştene, 

pentru clientii si partenerii firmei 
NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, acest element al pachetului se 

compenseza prin postarea, timp de 2 luni, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 

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

• prezentarea, in timpul evenimentului, a unui film de promovare, de maximum 2 

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

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, filmul va fi integrat in varianta online a 

Topului;

PACHET GOLD:  1900 EURO + TVA

http://www.ccib.ro/


Oportunitate de promovare

• promovarea filmului de prezentare si a companiei partenere in social media (pe 

pagina de Facebook a CCIB);

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare afisat pe ecranul din sala de 

eveniment;

• postarea unui roll-up în sala in care are loc Topul;

• promovarea companiei prin includerea in punga de eveniment a unor materiale 

de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, trofeele si pungile vor fi inmanate 

premiantilor, la sediul firmei/sediul CCIB (in functie de optiuni);

PACHET GOLD:  1900 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

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

firmelor din Bucuresti”;

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

• includerea logo-ului firmei in editia tiparita a Catalogului de excelenţă; 

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, pe 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 https://ccib.ro/afacerea;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă 

emise de CCIB cu acest prilej;

PACHET GOLD:  1900 EURO + TVA

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


Oportunitate de promovare

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare (machete în presa scrisă, alte 

forme de publicitate out-door şi in-door);

• Trofeul si diploma pentru locul 1-3 pentru rezultatele economice obtinute in anul 

2020;

• prezentare de circa 30 de secunde a companiei, citita in cadrul evenimentului de 

catre moderatorul Topului; 

• inmanarea a 2 exemplare din Catalogul „Topul firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• inmanarea a 2 exemplare din Catalogul de excelenta;

• promovarea companiei in social media.

PACHET GOLD:  1900 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

• 1 invitatie VIP la Gala de premiere a celor mai performante firme bucureştene, 

pentru clientii si partenerii firmei 

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, acest element al pachetului se 

compenseza prin postarea, timp de o luna, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 

100 px pe site-ul www.ccib.ro

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare afisat pe ecranul din sala de 

eveniment;

• postarea unui roll-up în sala in care are loc Topul;

• promovarea companiei prin includerea in punga de eveniment a unor materiale 

de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, trofeele si 

pungile vor fi inmanate premiantilor, la sediul firmei/sediul CCIB 

(in functie de optiuni);

PACHET SILVER:  1400 EURO +TVA

http://www.ccib.ro/


Oportunitate de promovare

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

firmelor din Bucuresti”;

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

• includerea logo-ului firmei in editia tiparita a Catalogului de excelenţă; 

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, pe 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 https://ccib.ro/afacerea;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă 

emise de CCIB cu acest prilej;

PACHET SILVER:  1400 EURO +TVA

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


Oportunitate de promovare

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare (machete în presa scrisă, alte 

forme de publicitate out-door şi in-door);

• Trofeul si diploma pentru locul 1-3 pentru rezultatele economice obtinute in anul 

2020;

• prezentare de circa 30 de secunde a companiei, citita in cadrul evenimentului de 

catre moderatorul Topului; 

• inmanarea unui exemplar din Catalogul „Topul firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• inmanarea unui exemplar din Catalogul de excelenta;

• promovarea companiei in social media.

PACHET SILVER:  1400 EURO +TVA



Oportunitate de promovare

PACHET BRONZE:  1050 EURO + TVA

• 1 invitatie VIP la Gala de premiere a celor mai performante firme bucureştene, 

pentru clientii si partenerii firmei 

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, acest element al pachetului se 

compenseza prin postarea, timp de o luna, a unui e-banner cu dimensiuni de 300 px x 

100 px pe site-ul www.ccib.ro

• includerea logo-ului firmei in slide-ul de prezentare afisat pe ecranul din sala de 

eveniment;

• postarea unui roll-up în sala in care are loc Topul;

• promovarea companiei prin includerea in punga de eveniment a unor materiale 

de prezentare (pliante, brosuri, flyers etc.);

NOTA: In cazul in care din cauza restrictiilor generate de pandemia de Covid-19 

evenimentul nu poate avea loc in format fizic, trofeele si 

pungile vor fi inmanate premiantilor, la sediul firmei/sediul CCIB 

(in functie de optiuni);

http://www.ccib.ro/


Oportunitate de promovare

PACHET BRONZE:  1050 EURO + TVA

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

„Topul firmelor din Bucuresti”;

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

• includerea logo-ului firmei in editia tiparita a Catalogului de excelenţă; 

• postarea logo-ului firmei pe site-ul www.ccib.ro, pe 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 250 px x 90 px in 

publicatia online Afacerea https://ccib.ro/afacerea;

• menţionarea numelui firmei în toate comunicatele de presă 

emise de CCIB cu acest prilej;

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


Oportunitate de promovare

PACHET BRONZE:  1050 EURO + TVA

• menţionarea numelui firmei în anunţurile publicitare (machete în presa scrisă, alte 

forme de publicitate out-door şi in-door);

• Trofeul si diploma pentru locul 1-3 pentru rezultatele economice obtinute in anul 

2020;

• prezentare de circa 30 de secunde a companiei, citita in cadrul evenimentului de 

catre moderatorul Topului; 

• inmanarea unui exemplar din Catalogul „Topul firmelor din Municipiul Bucuresti”;

• inmanarea unui exemplar din Catalogul de excelenta;

• promovarea companiei in social media.



Contact

Cristina Şerbănescu

e-mail: marketing.comunicare@ccib.ro

tel. 0730 990 764


