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Concept

• Balul reunește:

- reprezentanți ai comunității de afaceri a 

Capitalei 

- oficiali din administrația centrală și locală

- membri ai corpului diplomatic

• In mod traditional, 

evenimentul are loc în 

Sala de Bal a Palatului 

CCIB



Concept

• Evenimentul s-a născut din dorința de a strânge, și pe această cale, 

fondurile necesare punerii în valoare a Palatului Camerei bucureștene, 

clădire monument istoric de o remarcabilă valoare arhitectonică și 

istorică

• Programul evenimentului include:

- un program artistic;

- o expoziție de artă și produse premium – silent auction;

- o licitație caritabilă;

- o degustare de vinuri și cafea premium;

- o tombolă;

- o cină de gală.

• Anul acesta ne invităm oaspeții să redescopere atmosfera

Bucureștiului interbelic, elegantă și plină de farmec.



Oportunitate de promovare

• asigurarea a 10 invitatii VIP (1 masa) la eveniment;

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

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

• promovarea filmului de prezentare si a firmei partenere in social media;

• mentionarea numelui firmei, de catre moderator, in deschiderea si in finalul

evenimentului;

• postarea unui roll-up pe holul de la etajul III al Palatului CCIB;

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

prezentare (exclusiv promotionale personalizate);

PACHET GOLD:  2500 EURO + TVA



Oportunitate de promovare

• includerea logo-ului firmei pe invitatiile la eveniment;

•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 comunicatul de presă emis de CCIB cu acest prilej;

• publicarea unui articol privind produsele/serviciile firmei in Afacerea.

PACHET GOLD:  2500 EURO + TVA

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


Oportunitate de promovare

PACHET SILVER:  1750 EURO +TVA

• asigurarea a 5 invitatii VIP la eveniment;

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

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

• mentionarea numelui firmei, de catre moderator, in deschiderea si in finalul

evenimentului;

• postarea unui roll-up pe holul de la etajul III al Palatului CCIB;

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

prezentare (exclusiv promotionale personalizate);

• includerea logo-ului firmei pe invitatiile la eveniment;



Oportunitate de promovare

PACHET SILVER:  1750 EURO +TVA

• 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 comunicatul de presă emis de CCIB cu acest

prilej;

• publicarea unui articol privind produsele/serviciile firmei in Afacerea.

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


Oportunitate de promovare

PACHET BRONZE:  800 EURO + TVA

• asigurarea a 2 invitatii VIP la eveniment;

• mentionarea numelui firmei, de catre moderator, in deschiderea si in finalul

evenimentului;

• postarea unui roll-up pe holul de la etajul III al Palatului CCIB;

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

prezentare (exclusiv promotionale personalizate);

• includerea logo-ului firmei pe invitatiile la eveniment;



Oportunitate de promovare

PACHET BRONZE:  800 EURO + TVA

• 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 comunicatul de presă emis de CCIB cu acest

prilej;

• publicarea unui articol privind produsele/serviciile firmei in Afacerea.

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


Contact

Cristina Şerbănescu

şef Birou Comunicare şi Protocol

e-mail: cristina.serbanescu@ccib.ro

tel. 0730 990 764


