
 
 

12 Decembrie 2012 

 
 
 
 

Ofertă de sponsorizare 

 
 





 

 
Sponsor de Diamant 

Valoare pachet 

10 000 EURO 

                         Pachete de sponsorizare 

Asocierea numelui sponsorului de Diamant cu Gala Sănătăţii – locul de întâlnire a 
valorilor din sănătate.  
 
Privilegiul de a crea un premiu special şi a nominaliza câştigătorul premiului, acordat de către 
sponsor, unei personalităţi din domeniul medical. 

 
Privilegiul de a susţine un discurs de şapte minute, în deschiderea evenimentului. 

 
 



Sponsor de Diamant - Continuare 

Valoare pachet 

10 000 EURO 

Difuzarea unui spot de prezentare a sponsorului, cu durata de 30 secunde, în deschiderea şi la 
finalul Galei.  

 
Afişarea siglei sponsorului de Diamant în filmul de prezentare al Galei Sănătaţii  şi în filmele de 
prezentare ale nominalizaţilor. 

 
Realizarea unei emisiuni de prezentare a sponsorului, care va fi difuzată post-
eveniment pe www.exploremedicinetv.com   

 
 Menţionarea sponsorului în emisiunea realizată post eveniment, care va fi difuzată pe 
www.exploremedicinetv.com   
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Sponsor de Diamant - Continuare 

Valoare pachet 

10 000 EURO 

Sigla sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Galei Sănătăţii. (program, banner 
parteneri / spider eveniment etc) 
 
Menţionarea sponsorului în materialele de presă realizate pentru promovarea evenimentului, 
pre şi post eveniment. 
 
Posibilitatea de a invita 10 persoane, la alegerea sponsorului, la o masă special rezervată, 
branduită cu numele acestuia. 
 
Serviciile suplimentare incluse în Pachetul Bonus. 
 

 
*Preţul pachetului nu include TVA 



 
 

Sponsor de Aur 

Valoare pachet 

8000 EURO 

 
Dreptul de a nominaliza câştigătorul unui premiu special, acordat de către sponsor, unei 
personalităţi din domeniul medical. 

 
Privilegiul de a adresa publicului un discurs de cinci minute, în momentul decernării premiului 

 
Difuzarea unui spot de prezentare a sponsorului, cu durata de 30 secunde, în timpul Galei, în 
două momente distincte (exceptând deschiderea şi finalul evenimentului). 



 
 

Sponsor de Aur - Continuare 

Valoare pachet 

8 000 EURO 

  Sigla partenerului în filmul de prezentare al Galei şi în filmele de prezentare ale 
nominalizaţilor. 
 
  Menţionarea sponsorului în emisiunea realizată post eveniment, care va fi difuzată pe 
Exploremedicinetv.com.  

 
Sigla sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Galei Sănătăţii. (program, banner 
parteneri / spider eveniment etc) 

 



 Menţionarea sponsorului în materialele de presă realizate pentru promovarea 
evenimentului, pre şi post eveniment. 

 

  Posibilitatea de a invita 8 persoane, la alegerea sponsorului, la o masă special rezervată, 
branduită cu numele acestuia. 

 

 Serviciile suplimentare incluse în Pachetul Bonus 

Sponsor de Aur - Continuare 

Valoare pachet 

8 000 EURO 

*Preţul pachetului nu include TVA 



Privilegiul de a decerna un premiu din categoriile existente. 
 

Privilegiul de a adresa publicului un discurs de trei minute, în momentul decernării premiului 
 

Difuzarea unui spot de prezentare a sponsorului, cu durata de 30 secunde, în timpul Galei 
 

Sigla partenerului în filmul de prezentare al Galei şi în filmele de prezentare ale nominalizaţilor. 

 

Sponsor de Argint 

Valoare pachet 

6 000 EURO 



 
Menţionarea sponsorului în emisiunea realizată post eveniment, care va fi difuzată pe 
Exploremedicinetv.com.  
 
Sigla sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Galei Sănătăţii. (program, banner 
parteneri / spider eveniment etc) 
 
Posibilitatea de a invita 5 persoane, la alegerea sponsorului, la o masă special rezervată, 
branduită cu numele acestuia. 
 
Serviciile suplimentare incluse în Pachetul Bonus 

Sponsor de Argint - Continuare 

Valoare pachet 

6 000 EURO 

*Preţul pachetului nu include TVA 



Privilegiul de a decerna un premiu, din categoriile existente. 
 

Sigla partenerului în filmul de prezentare al Galei şi în filmele de prezentare ale nominalizaţilor. 
 

Menţionarea sponsorului în emisiunea realizată post eveniment, care va fi difuzată pe 
Exploremedicinetv.com.  

 
Sigla sponsorului pe materialele de promovare outdoor a Galei Sănătăţii. (program, banner 
parteneri / spider eveniment etc) 

Sponsor de Bronz 

Valoare pachet 

3 000 EURO 



Sponsor de Bronz - Continuare 

Valoare pachet 

3 000 EURO 

 Posibilitatea de a invita 5 persoane, la alegerea sponsorului, la o masă special rezervată, 
branduită cu numele acestuia. 

 

 Serviciile suplimentare incluse în Pachetul Bonus 

 
*Preţul pachetului nu include TVA 



Postarea siglei sponsorului pe toate diplomele oferite câştigătorilor, nominalizaţilor, juriului şi 

participanţilor.  

 

Postarea siglei sponsorului pe site-ul evenimentului. 

 

Postarea siglei sponsorului pe spider-ul care va fi amplasat pe scenă în timpul evenimentului. 

 

Postarea siglei sponsorului în prezentarea care va rula pe ecrane în timpul desfăşurării 

evenimentului.  

Servicii suplimentare de promovare pentru sponsori  

Pachetul Bonus 



 
 

 

Posibilitatea de a amplasa un roll-up în cadrul evenimentului  

 

Menţionarea partenerului în cele 2 ştiri (pre şi post eveniment) şi postate pe site-ul 

www.exploremedicinetv.com 

 

Toţi sponsorii vor primi pe DVD un material video post-eveniment ce va conţine momentele 

importante ale Galei Sănătaţii, branduit şi personalizat în funcţie de sponsor. 

 

 

 

Pachetul Bonus - continuare 

http://www.exploremedicinetv.com/


Ofertă specială 

 discount 13% -  semnarea contractelor şi plata integrală până la data de  
1 octombrie 2012 
 
 discount 9% -  semnarea contractelor şi plata integrală până la data de  
1 noiembrie 2012  
 
 discount 5% -  semnarea contractelor şi plata integrală până la data de  
1 decembrie 2012 

 
 



Pentru personalizarea acestei 
oferte, vă invităm să ne 

contactaţi! 



                             

Sănătatea Media Group 

                             

                      Contact 

      Tel: 0730. 600.094, 0752.231.573  

      Adresa: Str. Campului, 20 E, Otopeni 

        
E-mail: galasanatatii@sanatateamediagroup.ro 

                     galasanatatii@gmail.com 
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