
Logo-ul companiei pe materialele în format online ale evenimentului, 
acestea vor rula, la anumite intervale, pe ecranul evenimentului;

Speaker în cadrul unuia dintre Panelurile evenimentului; 

Acces la aplicatia Info.Standard 5.0 – Cele mai importante 10 
standarde de management – 6 luni;

Participare gratuită la un Curs organizat de către Academia ASRO;

Participare gratuită la un eveniment AAI online;

Participare gratuită la un eveniment/curs online organizat de 
ENVISIA;

Interviu în Revista Standardizarea;

Logo-ul companiei pe e-bannerul grup al tuturor Partenerilor 
(marime banner 5m x 4m);

Prezența logo-ului în campania de follow-up a evenimentului;

Menționarea numelui companiei în Newsletter-ul ASRO – Partener

GOLD. Se distribuie la peste 6.500 de companii;

Menționarea numelui companiei și Logo-ul plasat într-un colaj alături 
de ceilalți parteneri pe pagina de Facebook ASRO - coverphoto (în
săptămâna evenimentului si o săptămână după eveniment);

Prezența pe conturile de Social Media ale ASRO, AAI și Envisia
(Facebook, Linkedin, Youtube);

Menționarea ca partener în cadrul evenimentului de pe Facebook si 
LinkedIn cu tag;

Logo-ul companiei ca partener pe site-ul evenimentului.

Logo-ul companiei pe materialele în format online ale 
evenimentului, acestea vor rula, la anumite intervale, pe ecranul
evenimentului;

Participare gratuită la un Curs organizat de către Academia 
ASRO;

Participare gratuită la un eveniment AAI online;

Participare gratuită la un eveniment/curs online organizat de 
ENVISIA;

Interviu în Revista Standardizarea;

Logo-ul companiei pe e-bannerul grup al tuturor Partenerilor 
(marime banner 5m x 4m);

Prezenta logo-ului în campania de follow-up a evenimentului;

Menționarea numelui companiei în Newsletter-ul ASRO –
Partener SILVER. Se distribuie la peste 6.500 de companii; 

Menționarea numelui companiei și Logo-ul plasat într-un colaj 
alături de ceilalți parteneri pe pagina de Facebook ASRO -
coverphoto (în săptămâna evenimentului si o săptămână după
eveniment);

Prezența pe conturile de Social Media ale ASRO, AAI și Envisia
(Facebook, Linkedin, Youtube);

Menționarea ca partener în cadrul evenimentului de pe 
Facebook si LinkedIn cu tag;

Logo-ul companiei ca partener pe site-ul evenimentului.

Logo-ul companiei pe materialele în format online ale 
evenimentului, acestea vor rula, la anumite intervale, 
pe ecranul evenimentului;

Logo-ul companiei pe e-bannerul grup al tuturor 
Partenerilor (marime banner 5m x 4m);

Prezenta logo-ului în campania de follow-up a 
evenimentului;

Menționarea numelui companiei în Newsletter-ul ASRO
– Partener BRONZ. Se distribuie la peste 6.500 de 
companii;

Menționarea numelui companiei și Logo-ul plasat într-
un colaj alaturi de ceilalti parteneri pe pagina de 
Facebook ASRO - coverphoto (în saptamâna 
evenimentului si o saptamâna dupa eveniment);

Prezența pe conturile de Social Media ASRO, AAI și 
Envisia (pe toate platformele - Facebook, Linkedin, 
Youtube);

Menționarea ca partener în cadrul evenimentului de pe 
Facebook si LinkedIn cu tag;

Logo-ul companiei ca partener pe site-ul 
evenimentului. 

PARTENER GOLD  2.500 EUR                       PARTENER SILVER  1.500 EUR                             PARTENER BRONZ 700 EUR 
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Contact:

Tel.: +40 745 274 285 

E-mail: asro@asro.ro

Tel.: +40 722 373 024 

E-mail: office@administratorindependent.ro


