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ConstructFEST este un eveniment de referință pentru piața

de construcții din România la care toate companiile își doresc să

participe. Evenimentul are o abordare integrată a comunicațiilor

atât pe parte de ATL cât și pe parte de BTL.

În cadrul ConstructFEST se vor organiza diferite evenimente

care vin în sprijinul viitoarei resurse umane din domeniu, actualii și

viitorii studenți, dar și în sprijinul companiilor din domeniul de

construcții folosind ca mijloc de promovare și networking.



Ediția 2017
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Ediția 1 - 2017

Rezultate:
● 60 companii participante
● 500 studenți și absolvenți
● 100 elevi
● 40 prezentări, ateliere, mese rotunde
● accesări pagini de internet - 4000 de vizitatori unici
● accesări postări social media peste 20000 de persoane

Târgul facultăților Târgul companiilor Prezentări Ziua porților deschise Ateliere și mese rotunde
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Ediția 1 - 2017



Ediția 2018



Târgul companiilor
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Dedicat atât studenților, absolvenților de licență și/sau masterat, dar și persoanelor interesate de domeniul construcțiilor, 
în cadrul căruia se vor prezenta:

OFERTA LOCURILOR 
DE MUNCĂ 

DISPNOBILE

PREZENTAREA 
ACTIVITĂȚILOR ȘI 

REALIZĂRILOR

PREZENTĂRI DE IDEI, 
MATERIALE ȘI TEHNOLOGII 

INOVATIVE SAU NOI

ATELIERELE DE 
LUCRU ȘI MESELE 

ROTUNDE
DEMERS

EFECT IDENTIFICARE 
POTENȚIALI 
ANGAJAȚI

POZIȚIONARE 
COMPANIE ÎN PIAȚĂ

PROMOVARE 
PRODUSELE NOI SAU 

INOVATIVE

IDENTIFICAREA 
SOLUȚILOR LA 
PROBLEMELE 
ÎNTÂMPINATE



Spațiul expozițional
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Spațiul expozițional disponibil târgului
companiilor are o suprafață de 420 mp
fiind desfășurat în facultățile de Construcții
Civile Industriale, și Agricole. În facultatea
de Hidrotehnică vor fi amplasate asociațiile
profesionale și instituțiile statului. Toate
standurile vor fi amplasate în zonele cu
traficul cel mai intens, pentru a asigura o
vizibilitate cât mai mare. Prezentările vor
avea loc în amfiteatrele dedicate acestui
eveniment și vor avea timp limitat și doar
teme de inovare sau noi tehnologii.

Civile etaj curent – 140 mp
(trei etaje)

Hidrotehnică parter– 150 mp



Spațiul expozițional
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Se poate observa în reprezentarea 3D etajul
curent al Facultății de Construcții Civile care
reprezintă nucleul evenimentului, deoarece
aici vor fi amplasat majoritatea companiilor.
De asemenea vor fi folosite amfiteatrele
pentru prezentările companiilor și
luminatorul de la etajul 4 pentru coffee
break și masa de networking.



ATELIERELE DE LUCRU ȘI MESELE ROTUNDE
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Atelierele de lucru și mesele rotunde vor pune față în față principalii jucători din domeniul construcțiilor: companii, 
patronate, asociații profesionale care vor dezbate problemele întâmpinate în activitatea pe care o desfășoară. Vor fi 
invitate și ministere, ambasade si diferite asociații naționale cu care universitatea colaborează.

DEZBATERE
PROBLEME

IDENTIFICARE 
SOLUȚII

PUBLICARE
REZULTATE

Subiecte propuse:
- reducerea fiscalității pentru facilitarea întoarcerii muncitorilor și inginerilor în țară
- predictibilitatea și fragmentarea construcțiilor
- atragerea elevilor în domeniul construcțiilor
- corelarea finalizării studiilor cu potențialul de angajare pe piața muncii a absolvenților

*lista de subiecte de discuție este flexibilă, urmând să se modifice în urma sugestiilor participanților



PREZENTĂRILE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI
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INOVARE

Prezentările companiilor vor urmări 
cele patru domenii de interes atât 
pentru studenți cât și pentru piața 
construcțiilor

NOI TEHNOLOGII

NOI MATERILE

INGINERIE DE EXCEPȚIE



Promovare și
rezultate



Promovare eveniment
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Pagină de 
internet

www.utcb.ro

Pagini de 
internet
facultăți

Pagini de 
internet

departamente

Social media

Diseminare

Promovare online

Distribuire

10000 de 
urmăritori

1000 de 
abonați

6000 de 
absolvenți

Fluturaș
format 210x99 mm

Afiș
format A3

Revistă
format A5

Promovare offline



Promovare eveniment
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Inginer constructorÎn ultimii 15 ani, meseria de inginer constructor a avut de suferit pe partea de
publicitatea, marea majoritate confundând inginerul cu necalificatul. Astfel ne
dorim să lansăm odată cu evenimentul ConstructFEST o campanie de
awerness și advocacy pentru meseria de inginer constructor făcându-se clară
diferența dintre clasele de angajați în piața construcțiilor.

Campania presupune:

Clipuri TV Articole în ziare Promovare
social media

Organizare de 
evenimente



Rezultate așteptate - 2018
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100 licee - promovare 500 elevi 2000 studenți și absolvenți 100 companii peste  30000 de persoane

care să afle despre eveniment



Buget și pachete
de sponsorizare



Buget estimat
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Eveniment
Activități în cadrul

evenimentului
Tip unități

Unități

necesare

Preț/unitate

[lei]

Total

[lei]

prânz 2 6000 12000

coffee break 4 800 3200

fluturași 500 0.5 250

afișe 100 3 300

tricouri 300 50 15000

mape 200 20 4000

bannere 7 250 1750

roll-up 6 500 3000

pixuri 500 5 2500

sonorizare 1 3000 3000

standuri 60 300 18000

Revista evenimentului revistă 500 30 15000

Transport elevi autocare 8 2000 16000

Masă elevi prânz 200 30 6000

Concurs elevi premii 20 100 2000

102000

Protocol

Târgul

companiilor

-

Promovare

Târgul

educațional

Total eveniment [lei]

Promoționale

Amenajare spații

Catering



Pachete de sponsorizare
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Silver
SPONSOR PRINCIPAL

Gold
PARTENER

Diamond
TITLE SPONSOR

Bronze
SPONSOR SECUNDAR

SPAȚIU EXPOZIȚIONAL

EVENIMENT

PREZENTARE

Basic
6 mp

Medium
10 mp

Large
15 mp

Mili
10 minute

Centi
15 minute

Deci
20 minute

BlueGreen



Pachete de sponsorizare - expo
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Spațiile expoziționale sunt împărțite pe trei
categorii în funcție de aria pe care o
acoperă. Acestea se achiziționează în
funcție de pachetul de sponsorizare pe
eveniment.
Pentru companiile care doresc să facă un
upgrade de spațiu expozițional se poate
trece de la o categorie la alta plătind o taxă
de 700 lei.

cm
cm

cm

c
m

c
m c

m



Pachete de sponsorizare - prezentare 
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Mili
10 minute

Centi
15 minute

Deci
20 minute

În cadrul evenimentului vor fi organizate 2
amfiteatre unde vor avea loc prezentări din
domeniul construcțiilor privind două
aspecte: inovație și materiale noi. Pentru a
putea prezenta în cadrul evenimentului,
companiile au la dispoziție trei categorii de
timp de prezentare care se achiziționează în
funcție de pachetul de sponsorizare pe
eveniment.
Pentru companiile care doresc să facă un
upgrade de timp de prezentare se poate
trece de la o categorie la alta plătind o taxă
de 300 lei.



Pachete de sponsorizare - eveniment
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Green

gratis

Pachetul de sponsorizare Green este oferit de universitate anumitor entități fizice care vor aduce contribuții
substanțiale la organizarea sau desfășurarea evenimentului.

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 1 pagină.

4 Spațiu de expoziție bannere/roll-upuri în cadrul evenimentului



Pachete de sponsorizare - eveniment
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Blue

500 lei

Pachetul de sponsorizare Blue se adresează asociațiilor profesionale și autorităților publice centrale sau
locale, care doresc să sponsorizeze evenimentul și să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 1 pagină.

4 Spațiu de expoziție de tip Basic în Facultatea de Hidrotehnică

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Mili

6 Participarea gratuită la cofee break și la prâzurile de networking și socializare

* dacă asociațiile sau autoritățile doresc spațiu expozițional sau timp expozițional mai mare se poate opta
pentru acestea în baza upgrade-urilor
** dacă există asociații sau autorități care aduc un număr de minim cinci sponsori ai evenimentului, aceștia
vor primi pachetul Blue gratuit.



Pachete de sponsorizare - eveniment
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Bronze
SPONSOR SECUNDAR

700 lei

Pachetul de sponsorizare Bronze se adresează companiilor care doresc să sponsorizeze evenimentul și să
beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 1 pagină.
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Silver
SPONSOR PRINCIPAL

1500 lei

Pachetul de sponsorizare Silver se adresează companiilor care doresc să sponsorizeze evenimentul și să
beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 2 pagini

4 Spațiu de expoziție de tip Basic

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Mili

6 Participarea gratuită la cofee break și la prâzurile de networking și socializare

Pachete de sponsorizare - eveniment
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Gold
PARTENER

3000 lei

Pachetul de sponsorizare Gold se adresează companiilor care doresc să partenere în cadrul evenimentul și
să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de presă,

comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 4 pagini

4 Spațiu de expoziție de tip Medium

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Centi

6 Participarea gratuită la cofee break și la prâzurile de networking și socializare

7 Spațiu de prezentare în curtea facultății

Pachete de sponsorizare - eveniment
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Diamond
TITLE SPONSOR

5000 lei

Pachetul de sponsorizare Diamond se adresează companiilor care doresc să partenere în cadrul evenimentul
și să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de presă,

comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 4 pagini

4 Spațiu de expoziție de tip Large

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Deci

6 Participarea gratuită la cofee break-uri și la prâzurile de networking și socializare

7 Spațiu de prezentare în curtea facultății

8 O campanie de promovare pe rețelele de socializare ale universității și ale facultăților

9 Discurs în cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului

Pachete de sponsorizare - eveniment



Muțumim pentru atenție!
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Informații suplimentare
Persoană de contact
s.l.dr.ing. Cezar Alexandru VLĂDUȚ
0740.769.306
cezar.vladut@utcb.ro

mailto:cezar.vladut@utcb.ro

