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Pachete de 

sponsorizare  

GALA 

 
Asociația Națională a Recrutorilor 

împreună cu 

Asociația 4CAREER 

anunţă 

a prima ediţie a Galei 

“BUNE PRACTICI ÎN H.R.” 

care va avea loc în data de 23 noiembrie 2016, ora 18:30 în Academia de 

Studii Economice din Bucureşti. 
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DATE DESPRE GALA 

LOCATIE  

Gala se va desfăşura în Aula Magna, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche a ASE), Str. Căderea 

Bastiliei nr. 2-10 

Programul Galei va fi publicat pe site-ul: www.recrutori.com/gala 

TEMATICA 

Premierea Oamenilor de HR-ul romanesc care au realizat performante 

intr-una din categoriile premiate in cadrul Galei. 

CATEGORII PREMIATE 

- Speaker-ul Anului in HR-ul Romanesc 

- Cel mai bun proiect de practica in H.R. 

- Compania anului in H.R. 

- Inovare in H.R. 

- Instrumentul anului in H.R. 

- Premiul Special pentru merite deosebite aduse HR-ului romanesc 

PARTICIPANTI 

- Peste 120 de participanti: profesionisti in resurse umane, cadre 

didactice universitare din cadrul Academiei de Studii Economice 

catedra de Management al Resurselor Umane, Antreprenori in HR, 

invitati speciali ai organizatorilor. 

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul: 
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- Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, rectorul Academiei de Studii 

Economice din București 

- Prof. univ. dr. MARINAȘ Cristian Virgil, Academiei de Studii 

Economice din București 

- Marius PANUTA, Presedinte Asociația Națională a Recrutorilor 

- Gabriel CHICIOREANU, Presedinte Asociația 4CAREER 

 

Pachet Sponsor Platinium – 500 euro 

 

Organizatorii Galei vă oferă : 

Inainte de eveniment: 

- Recunoasterea ca Sponsor Platinum și logo al organizatiei pe 

materialele printate ale Galei 

- Recunoasterea ca Sponsor Platinum si logo al organizatiei pe 

materialele electronice ale Galei 

- Recunoasterea ca Sponsor Platinum în toate articolele despre Gală 

In timpul evenimentului:  

- Oportunitatea de a va adresa audientei în cadrul ceremoniei de 

deschidere a Galei în Aula Magna a Academiei de Studii Economice 

din București 

- Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in 

interiorul amfiteatrului Aula Magna 

- Cinci locuri la Gala – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat 

si clientilor 
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Dupa eveniment: 

- Detalii despre participanti- o lista cu toti participantii incluzand 

datele de contact ale acestora va fi inmanata organizatiei dvs. 

 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa 

de e-mail: marius@recrutori.com sau gabriel@4career.ro 

 

Pachet Sponsor Gold – 300 euro 

 

Organizatorii Galei vă oferă : 

Inainte de eveniment: 

- Recunoasterea ca Sponsor Gold și logo al organizatiei pe 

materialele printate ale Galei 

- Recunoasterea ca Sponsor Gold si logo al organizatiei pe 

materialele electronice ale Galei 

In timpul evenimentului:  

- Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in 

interiorul amfiteatrului Aula Magna 

- Patru locuri la Gala – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat 

si clientilor 

Dupa eveniment: 
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- Detalii despre participanti- o lista cu toti participantii incluzand 

datele de contact ale acestora va fi inmanata organizatiei dvs. 

 

Dacă sunteți interesat de acest pachet vă rugăm să ne contactați la adresa 

de e-mail: marius@recrutori.com sau gabriel@4career.ro 


