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Descrierea generală a Conferinței


Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările
recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale
administrației publice la nivel național, european și internațional.



Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din
mediul universitar și din rândul practicienilor, încurajând susţinerea atât a
lucrărilor de interes internaţional având ca obiect administrația publică
comparată, Spațiul Administrativ European, dreptul administrativ dezvoltat
de organizațiile publice internaționale, necesitatea abordării interdisciplinare
a administrației publice, globalizarea fenomenului administrativ cât şi a
lucrărilor care să reliefeze particularităţile administrației publice naţionale.



La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o
lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

www.alpaconference.ro

ALPA Conference 2019
Ediția a II-a - 17 mai
Peste 150 de participanti din 15 tari
Locul de desfasurare: Academia de Studii Economice din București
I.
II.

Sectiuni:
Drept administrativ. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului
administrativ la nivel național și internațional.
Administrație publică. Provocări ale abordării interdisciplinare în administrația
publică în secolul XXI.

• Universitati de prestigiu partenere •
• Reviste și edituri internaționale partenere •

• În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul personalități științifice internationale •

Avantajele sponsorizării
 Asocierea cu un eveniment având o poziție de prim rang în rândul conferințelor
internaționale de prestigiu în domeniul științelor administrative și juridice
 Mesajul dumneavoastră va putea fi comunicat unei structuri diverse de participanți din
domeniul juridic și administrativ: avocați, magistrați, arbitri, notari, consilieri juridici,
consilieri fiscali, cadre didactice universitare, funcționari publici, demnitari publici,
membri în organizații neguvernamentale, oameni de afaceri, doctoranzi și studenți
interesați de evoluția recentă și de perspectivele de dezvoltare ale dreptului
administrativ și ale administrației publice la nivel național, comparat și internațional.
 Oferirea a numeroase oportunități de promovare adaptate în funcție de interesele
dumneavoastră.

Pachete de sponsorizare conferinta
Bronze ( 1500 eur) Silver ( 3000 eur ) Gold (5000 eur)

Beneficii

Continut Pachete Sponsorizare
Inainte de eveniment:
Logo al organizatiei pe materialele electronice ale conferintei (site-ul Conferinței ,
newsletter-ul trimis catre participanți și partenerii media)
Logo al organizatiei pe materialele printate ale conferintei (broșura conferintei, mapa participantilor,
CD-ul conferinței)
Logo in newsletter extern aprox 10.000 oameni din domeniul juridic
Articol in newsletter extern aprox 10.000 oameni din domeniul juridic
Logo al organizatiei pe materialele de promovare ale conferintei ( afise, bannere, roll-up-uri)
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In timpul evenimentului:

Pagini promotionale in mapa participantilor (pot sa includa profilul organizatiei, informatii despre
produse etc)
Invitatii la conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clientilor
Posibilitatea de a oferi participantilor un premiu din partea sponsorului
Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in interiorul amfiteatrului Aula Magna
Redarea unui spot video pe ecranele de proiectie din amfiteatrul Aula Magna
Spatiu expozitional: Un spatiu de 2x1.5 metri la intrarea în Amfiteatrul Aula Magna
(zona de inregistrare a participantilor)
Oportunitatea de a va adresa audientei în cadrul ceremoniei de deschidere a Conferinței în
amfiteatrul Aula Magna
Punerea la dispozitie a unei Sali de conferinta pentru prezentarea produsului dumneavoastra




Dupa eveniment:
Detalii despre participanti- o lista cu toti participantii incluzand datele de contact ale acestora va fi
inmanata organizatiei dvs.
Articol post eveniment publicat pe site-ul evenimentului
Logo la categoria sponsori (in prezentarea conferintei - sectiunea sponsori)












Pachete de sponsorizare pentru secțiuni
Beneficii
Roll-up – Un roll-up al organizației va fi plasat strategic in interiorul sectiunii / sectiunilor
sponsorizate
Pagini promotionale in mapa participantilor (pot sa includa profilul organizatiei, informatii
despre produse etc)
Spatiu expozitional: Un spatiu de 1x1.5 metri in sala de conferinta / salile de conferinta
Invitatii la conferinta – pot fi oferite atat angajatilor organizatiei cat si clientilor
Posibilitatea de a oferi diverse premii in cadrul sectiunilor sponsorizate.
Premiile vor fi inmanate in cadrul ceremoniei de inchidere
Articol post eveniment publicat pe site-ul evenimentului in cadrul sectiunii sponsorizate
Logo al organizatiei pe materialele electronice ale conferintei
Logo la categoria sponsori (in prezentarea conferintei - sectiunea sponsori)

1 sectiune 2 sectiuni
500 eur 1000 eur
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Date de contact
www.alpaconference.ro
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința domnului
conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU
pe adresa de e-mail:
catalin.sararu@alpaconference.ro

