
DIAMANT GOLD SILVER BRONZE

Pachet Pachet Pachet Pachet
Valoare sponsorizare: 6.000 euro (maxim 30%* din 

valoarea totală poate fi acordată în produse)

Număr de pachete Diamant disponibile: 1

*Maxim 30% din valoarea sponsorizării (1800 euro) poate fi acordată sub forma unor premii pentru 
participanții sau câștigătorii concursurilor GastroPan (carduri cadou, produse, etc).

www.gastropan.ro

SPONSORUL DIAMANT VA BENEFICIA DE:

• recunoașterea calității de sponsor principal al concursurilor 

GastroPan

• 3 pagini interioare de reclame A4 în revista Brutarul- 

Cofetarul sau Gastromedia

• 1 pagină A5 de reclamă în Catalogul Expoziției, material ti-

părit care va fi distribuit gratuit tuturor vizitatorilor și expozan-

ților GastroPan, în peste 20.000 de exemplare

• privilegiul de a crea un premiu special pentru consursurile 

GastroPan (oricare dintre cele 3 secțiuni sau toate 3)

• menționarea sponsorului Diamant de către Organizator

 în speech-ul său de la deschiderea oficială a evenimentului

• afisarea unui logo al sponsorului pe toate materialele  d e 

comunicare tipărite (afișe, bannere, roll-up-uri, pliante, etc)

• 3 apariții în newsletter-ul GastroPan (articol PR online, co-

municat de presa, interviu manager general) dintre care 2 vor 

fi transmise înainte de începerea evenimentului, iar 1 va fi 

transmis post-eveniment. Fiecare dintre cele 3 articole trans-

mise prin newsletter vor fi publicate pe website-ul expoziți-

ei, la secțiunea Știri și va fi distribuit pe pagina de Facebook 

GastroPan.

• afișarea logo-ului sponsorului pe website-ul oficial al expo-

ziției www.gastropan.ro

• posibilitatea de a expune un roll-up la fiecare secțiune a 

concursurilor

• adăugarea materialelor de comunicare ale sponsorului (ca-

talog, pliant, carte de vizită, taloane sau vouchere)în pachetul 

primit de fiecare participant la concursurile GastroPan

• după încheierea expoziției, sponsorul Diamant va primi o 

bază de date cu numele și datele de contact ale tuturor parti-

cipanților la concurs

Sponsorul Diamant va beneficia de 

cea mai bună mediatizare disponi-

bilă și de beneficii care să îl aducă și 

mențină în atenția celor peste 130 

firme expozante, a participanților 

la concursurile GastroPan (con-

curenți, juriu, experți), dar și a celor 

peste 20.000 de vizitatori așteptați 

să treacă pragul expoziției Gastro-

Pan – specialiști, manageri, antre-

prenori ai firmelor românești care 

activează în domeniul brutăriei, 

cofetăriei, gastronomiei, gelater-

iei, ciocolateriei.


