
ANUNŢ CĂTRE PUBLIC PRIVIND SPONSORIZĂRILE ACTIVITĂŢILOR AMBASADEI 

ITALIEI LA BUCUREŞTI (mai - decembrie 2014) 

 

Prot. 1364 

 

Vă anunţăm că Ambasada Italiei la Bucureşti va pune la dispoziţie spaţii promoţionale societăţilor 

care vor susţine activităţile promoţionale şi culturale (cu excepţia evenimentelor organizate 

individual de o societate) în perioada mai – decembrie 2014. Cu această ocazie vă reamintim că în 

al doilea semestru al anului curent va fi rândul Italiei de a prelua Preşedinţia Uniunii Europene ceea 

ce îi va conferi o vizibilitate deosebită. 

 

Societăţile care vor adera la această iniţiativă vor fi clasificate în felul următor: ‘Sponsor’, ‘Gold 

Sponsor’ şi ‘Platinum Sponsor’. Pentru fiecare dintre aceste categorii sunt prevăzute 

următoarele tipuri de spaţii promoţionale: 

 

1) Sponsor: 

Afişarea mărcii şi logo-ului societăţii pe invitaţiile la evenimentele organizate de Ambasada 

Italiei la Bucureşti care se vor trimite în format imprimat şi/sau electronic. 

 

Acest tip de sponsorizare, prevăzut la punctul 1), este rezervat unui număr de maxim 

40 de societăţi şi presupune costuri minime de 2.500 euro.  

 

2) Gold Sponsor: 

 

a) Afişarea mărcii şi logo-ului societăţii (de dimensiuni mai mari faţă de cele stabilite 

pentru categoria ‘Sponsor’) pe invitaţiile la evenimentele organizate de Ambasada 

Italiei la Bucureşti care se vor trimite în format imprimat şi/sau electronic, cu menţiunea 

explicită ‘Gold Sponsor’; 

 

b) Introducerea mărcii şi logo-ului societăţii pe două afişe de tip roll-up care vor fi expuse 

în cadrul evenimentelor organizate de Ambasada Italiei la Bucureşti, cu menţiunea 

explicită ‘Gold Sponsor’. 

 

Acest tip de sponsorizare, prevăzut la punctul 2), este rezervat unui număr de maxim 

20 de societăţi şi presupune costuri minime de 5.000 euro.  

 

3) Platinum Sponsor: 

 

a) Afişarea mărcii şi logo-ului societăţii (de dimensiuni mai mari faţă de cele stabilite 

pentru categoria ‘Gold Sponsor’) pe invitaţiile la evenimentele organizate de 

Ambasada Italiei la Bucureşti care se vor trimite în format imprimat şi/sau 

electronic, cu menţiunea explicită ‘Platinum Sponsor’; 

 

b) Introducerea mărcii şi logo-ului societăţii (de dimensiuni mai mari faţă de cele 

stabilite pentru categoria ‘Gold Sponsor’) pe două afişe de tip roll-up dedicate 

exclusiv ‘Sponsorilor Platinum’ care vor fi expuse în cadrul evenimentelor 

organizate de Ambasada Italiei la Bucureşti, cu menţiunea explicită ‘Platinum 

Sponsor’; 

 



c) Proiecţia unui filmuleţ de maxim 120 secunde, pregătit de către societate, care să 

conţină mărcile şi logo-urile societăţii; acest filmuleţ se va transmite prin ecrane 

speciale, prevăzute pentru această categorie de sponsor, cu ocazia recepţiei 

organizate pentru Ziua Naţională a Republicii Italiene; 

 

d) Proiecţia unui filmuleţ de maxim 120 secunde, pregătit de către societate, care să 

conţină mărcile şi logo-urile societăţii; acest filmuleţ se va transmite prin ecrane 

speciale, prevăzute pentru această categorie de sponsor, cu ocazia evenimentului 

cultural organizat la Bucureşti pentru inugurarea Preşedinţiei Italiei la 

Uniunea Europeană; 

 

e) De asemenea, ‘Sponsorii Platinum’ vor putea folosi în comunicatele societăţii, în 

condiţiile stabilite individual şi în perioada de referinţă, denumirea de ‘Platinum 

Sponsor’ ale activităţilor promoţionale şi culturale ale Ambasadei Italiei la 

Bucureşti; 

 

f) Cu ocazia evenimentelor organizate de Ambasada Italiei la Bucureşti, ‘Sponsorii 

Platinum’ îşi vor putea distribui propriile materiale publicitare însă doar în formatul 

stabilit în prealabil cu Ambasada. 

 

Acest tip de sponsorizare, prevăzut la punctul 3), este rezervat unui număr de maxim 5 

de societăţi şi presupune costuri minime de 15.000 euro.  

 

În plus, toate logo-urile şi mărcile societăţilor din categoriile ‘Sponsor’, ‘Gold Sponsor’ şi 

‘Platinum Sponsor’ vor fi vizibile şi pe situl Internet al Ambasadei 

(www.ambbucarest.esteri.it), cu caractere de dimensiuni diferite în funcţie de categorie. 

 

Ambasada Italiei la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a evalua fiecare propunere primită. 

Propunerile respinse în baza normelor în vigoare vor fi comunicate societăţilor chiar de către 

Ambasadă. În cazul în care unul sau mai multe evenimente organizate de către Ambasada nu 

pot avea loc din cauze neimputabile acesteia, Ambasada se exclude de la orice fel de 

responsabilitate. 

 

Propunerile de sponsorizare trebuie trimise prin poştă normală la adresa Ambasadei Italiei la 

Bucureşti pe strada Henri Coandă nr. 9, în atenţia Biroului Administrativ, sau prin poştă 

electronică la adresa sponsor.bucarest@esteri.it până la data de 28 februarie 2014 ora 12.00. 

 

 

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2014                                                    Ambasadorul Diego Brasioli   

 

 

 

 

http://www.ambbucarest.esteri.it/
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