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Vă oferim vizibilitate!
Compania dvs. în comunitatea AHK România

MEMBERS2MEMBERS

▪ Ofertele membrilor pentru 

membri:  produse și servicii la 

tarife preferențiale

PUBLICAȚII AHK

▪ Broșura cu date economice

▪ Newsletter

▪ Raportul Anual

EVENIMENTE

▪ Evenimente pentru membri
▪ Evenimente de specialitate
▪ Pachete de sponsorizare
▪ Seminarii şi Workshop-uri

PAGINA DE INTERNET

▪ Lista membrilor AHK

▪ Subpagina „Membrii Camerei 
informează“

▪ Subpagina de evenimente 

SOCIAL MEDIA

▪ Facebook

▪ LinkedIn

https://www.ahkrumaenien.ro/ro/membri/members2members/
https://www.ahkrumaenien.ro/ro/media/publicatii-ahk/
https://www.ahkrumaenien.ro/ro/events/
https://www.ahkrumaenien.ro/ro/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/ahk-romania/?viewAsMember=true
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Publicații AHK
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Newsletter Broșura economică Raportul Anual

Publicații AHK 

Aveţi posibilitatea să publicaţi un scurt articol despre 
schimbarea conducerii firmei, inaugurarea unui nou
sediu sau semnarea unui contract important

Publicație anuală bilingvă, conține cei mai importanți
indicatori economici

Publicație anuală bilingvă, oferă informații despre

activitățile AHK în texte și imagini și conține o listă 

completă a membrilor AHK
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Aveţi posibilitatea să publicaţi gratuit un articol despre schimbarea conducerii

firmei, inaugurarea unui nou sediu, semnarea unui contract important, aniversarea

firmei etc.*

Aveţi un teren de vânzare sau un spaţiu de birou de închiriat? Publicaţi gratuit un 

anunţ de mică publicitate** în Newsletter-ul nostru. 

De asemenea puteți să publicați o machetă publicitară. Prețurile le găsiți în tabelul 

alăturat.

Newsletter
Machetă publicitară în

Dimensiuni

l x L

Perioada 
(în luni)

Prețuri* pt. 
membri

Prețuri* pt. 
non-membri

93 x 63 mm

1

50 EUR 60 EUR

192 x 63 mm 100 EUR 120 EUR

93 x 118 mm 100 EUR 120 EUR

93 x 63 mm

2

120 EUR 144 EUR

192 x 63 mm 240 EUR 288 EUR

93 x 118 mm 240 EUR 288 EUR

93 x 63 mm

3

200 EUR 240 EUR

192 x 63 mm 400 EUR 480 EUR

93 x 118 mm 400 EUR 480 EUR

*Articol: max. 1.200 caractere (germană sau / şi
română), evtl. însoţit de o fotografie jpg. 
sau sigla companiei. Transmiterea textului: 
data de 20 a fiecărei luni

**Anunț: max. 500 caractere (germană sau / şi română). Textul 
poate să fie însoţit de o fotografie sau de sigla companiei. 
Transmiterea anunțului: data de 20 a fiecărei luni.
Pentru non-membri costurile se ridică la 100 EUR (plus TVA). 

*Prețurile nu conțin TVA Format: Vectorial PDF, AI, EPS, 300 dpi

GET INVOLVED

https://www.ahkrumaenien.ro/infothek/ahk-publikationen/
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung%20im%20Newsletter
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung%20im%20Newsletter
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• publicație anuală bilingvă (germană/engleză)

• comparații directe între România și alte state din Europa de Sud-Est

• conține cei mai importanți indicatori economici

• distribuită la evenimentele AHK România, expediată către membrii AHK, Camere de 

Comerț și Industrie din Germania (IHK), Ambasada Germaniei, Consulatele

României, Asociații de specialitate

• Tiraj: 3000 exemplare/an

Broșura cu date economice
Machetă publicitară în 

Dimensiune
(DIN A5 landscape )

Format 

LxÎ
Preț

O pagină 100 x 180 mm 1500 EUR

½ pagină 90 x 100 mm 750 EUR

¼ pagină 90 x 45 mm 400 EUR

*Prețurile nu includ TVA

GET INVOLVEDGET INSPIRED

mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung%20Wirtschaftsbroschüre
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung%20in%20der%20Wirtschaftsbroschüre
https://www.ahkrumaenien.ro/fileadmin/AHK_Rumaenien/user_upload/AHK_2019_small.pdf
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung%20in%20der%20Wirtschaftsbroschüre
https://www.ahkrumaenien.ro/fileadmin/AHK_Rumaenien/user_upload/AHK_2019_small.pdf


7

Web & Social Media
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Aveți noutăţi în compania dvs. legate de schimbarea
conducerii firmei, inaugurarea unui nou sediu, semnarea

unui contract important sau aniversarea firmei?

Împărtășiți-le cu noi!

Pagina de internet & Social media
Web: www.ahkrumaenien.ro

60.000***
Accesări pagina web (***în 2018)

3000*
Follower pe Facebook (*Oct. 2019)

1000**
Follower pe LinkedIn (**Oct. 2019)

GET INVOLVEDGET INSPIRED

https://www.ahkrumaenien.ro/ro/
https://www.ahkrumaenien.ro/
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Werbung
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/ahk-romania/
https://www.ahkrumaenien.ro/
https://www.ahkrumaenien.ro/
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Members2Members
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Membrii oferă comunității AHK, respectiv celorlalți membri, produse și servicii la tarife

atractive.

Oferta noastră M2M se actualizează permanent. Despre noutăți sunteți informați în

Newsletter, pe site sau pe canale de social media ale AHK.

Profitați acum de condițiile exclusive și înscrieți-vă online!

Members2Members
Vizibilitate prin programul

 GET INVOLVEDGET INSPIREDM2M

https://www.ahkrumaenien.ro/ro/membri/members2members/inscriere-la-programul-members2members-al-ahk-romania/
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=MEMBERS2MEMBERS
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=Members2Members
https://www.ahkrumaenien.ro/mitgliedschaft/members2members
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Evenimente AHK



Evenimente & Inițiative
Parteneriate
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• În calitate de membru AHK puteți deveni partener la evenimentele pe care le organizăm

• Logo-ul companiei dvs. pe materialele din cadrul evenimentului, posibilitatea de activare a produselor sau a serviciilor în cadrul evenimentului

sunt doar unele din posibilitățile oferite în pachetele de sponsorizare pentru a vă crește vizibilitatea

• Profitați de tarife preferențiale la evenimentele, unde suntem parteneri!

https://www.youtube.com/watch?v=UfPP356Af3o
https://www.youtube.com/watch?v=zqC2UI61nV0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zqC2UI61nV0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uZpPTu1LUEM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=uZpPTu1LUEM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=zqC2UI61nV0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UfPP356Af3o
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Peste 850 de invitați  se întâlnesc la Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare 

clădire administrativă de uz civil din lume (după Pentagon):

• membri AHK

• personalități din mediul politic, economic și cultural 

• reprezentanți mass-media

Serbați alături de noi începutul unui nou an 

sub  motto-ul „Building Bridges Based on Trust”!

Recepția de Anul Nou
Evenimente AHK

#NJE2020
GET INSPIRED GET INVOLVED

https://www.youtube.com/watch?v=rqBkIeWFHO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rqBkIeWFHO0&feature=youtu.be
https://gallery.mailchimp.com/8df650882af99fd3bdbd0e717/files/d4af3567-13a4-4274-a8f1-e18c8ce81fe1/Sponsoring_packages_ALL.pdf
https://gallery.mailchimp.com/8df650882af99fd3bdbd0e717/files/d4af3567-13a4-4274-a8f1-e18c8ce81fe1/Sponsoring_packages_ALL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rqBkIeWFHO0&feature=youtu.be
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În cadrul evenimentului sărbătorim împreună cu peste 500 de invitați o seară

de vară în care business-ul se armonizează perfect cu buna dispoziție și

relaxarea. Fiți alături de noi!

Sărbătoarea Verii
Evenimente AHK 

GET INVOLVEDGET INSPIRED

https://gallery.mailchimp.com/8df650882af99fd3bdbd0e717/files/9162ec32-e5f3-4874-bf39-e7b6e2ac782c/Sponsoring_Packete_SF19.pdf
https://gallery.mailchimp.com/8df650882af99fd3bdbd0e717/files/9162ec32-e5f3-4874-bf39-e7b6e2ac782c/Sponsoring_Packete_SF19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZpPTu1LUEM
https://www.youtube.com/watch?v=uZpPTu1LUEM
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În calitate de membru AHK aveți posibilitatea să deveniți mai cunoscut la nivel

regional. Nu ratați ofertele din pachetele de parteneriat!

Vă invităm să fiți speaker la evenimentele noastre!

În medie participă 80 de persoane:

▪ Companii românești și germane din regiune

▪ Reprezentanți ai autorităților publice

▪ Presa locală

Evenimente regionale
Evenimente AHK 

GET INVOLVEDGET INSPIRED

mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=Regionalveranstaltungen
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=Regionalveranstaltungen
https://www.facebook.com/pg/ahkromaniaofficial/photos/?tab=album&album_id=2144713102445024&ref=page_internal
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Conferința despre Arbitraj
Evenimente AHK 

Conferință anuală de specialitate pe tema arbitrajului . 

Obiectiv principal:  Popularizarea unei metode mai eficiente de soluționare a litigiilor 

• Prezentări tematice: 5 -10 specialiști în domeniu / ediţie

• Speakeri internaționali:   3-7  participanți / ediţie

• Exemple internaționale de bune practici

• Networking:   50 - 100  participanți/ ediţie

• Vizibilitate: interacțiuni în social media (LinkedIn) și apariții în presa de specialitate

62%

13%

16%

9% Avocați, juriști

Specialiști

Decidenți din 

cadrul companiilor

Studenți, 

masteranzi

STRUCTURA PARTICIPANȚILOR

GET INVOLVEDGET INSPIRED

mailto:hociota.anca@ahkrumaenien.ro?subject=EDUPROSUMMIT
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=Regionalveranstaltungen
https://www.ahkrumaenien.ro/ahk-initiativen/edupro/
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Eveniment anual dedicat promovării învățământului profesional dual din România

• Promovarea învăţământului profesional dual

• Platformă de întâlnire a tuturor stakeholderilor: instituții, inspectori, profesori,

companii, elevi

• Transfer de know-how din Germania

• Colaborare pentru identificarea unor soluții comune la provocări

• Workshop-uri: legislație, pregătirea profesorilor, pregătirea companiilor, dezvoltarea

elevilor

• Promovarea exemplelor de bune practici: expoziție cu proiectele realizate de elevii

din învățământul dual

EDUPROSUMMIT
Evenimente AHK 

42%

37%

8%

13% Reprezentanți ai instituțiilor 
de învățământ

Profesori și directori de școala

Elevi

ONG-uri și companii

STRUCTURA PARTICIPANȚILOR

GET INVOLVEDGET INSPIRED

mailto:hociota.anca@ahkrumaenien.ro?subject=EDUPROSUMMIT
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=Regionalveranstaltungen
https://www.ahkrumaenien.ro/ahk-initiativen/edupro/
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Cea mai importantă conferință de specialitate anuală cu tema dezvoltării 

sustenabile a orașelor și regiunilor

• Discuții panel: 150 de speakeri

• Market Place pentru proiecte: 50 de expozanți

• Platformă B2B & Networking : 300 de participanți/ ediţie

• Exemple internaționale de bune practici

• 8 mese rotunde: energie, mediu, mobilitate, turism & lifestyle, digitalizare,

revitalizare, finanțare, dreptul construcţiilor

• Concurs de proiecte: peste 80 de proiecte depuse

• 6.300 interacțiuni în social media și 550 de apariții media

Cities of Tomorrow
Evenimente AHK 

STRUCTURA PARTICIPANȚILOR

GET INVOLVEDGET INSPIRED

7%

8%

24%

24%

8%

10%

7%

2%

3%

7%

Arhitecți & proiectanți

Dezvoltatori & Instituții 

financiare
Autorități publice

Furnizori de produse, 

servicii, soluții
Presă

Asociații

Consultanți

Universități

Ambasade

ONG-uri

mailto:dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro?subject=Cities%20of%20Tomorrow
https://www.citiesoftomorrow.ro/index.html
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Platformă ce promovează soluţii & tehnologii pentru dezvoltare sustenabilă

• Oportunităţi de networking

• Promovare şi business development

• Evenimente şi proiecte în România şi în străinătate

• Evenimente dedicate (tailor-made)

econet romania
Inițiativa GreenTech

GET INVOLVEDGET INSPIRED

Autorităţi 
centrale & 

locale

Consultanţi
juridici & 

fiscali

Asociaţii 
profesionale

ONG-uri
Mediul 

academic

Reprezentanţi 
media

Factori de 
decizie  din 
industrie & 
investitori

Energie

Mediu

Construcţii 
sustenabile

Mobilitate

https://www.ahkrumaenien.ro/ahk-initiativen/econet-romania/
mailto:pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro?subject=econet%20romania
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro?subject=Regionalveranstaltungen
https://www.econet-romania.com/
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Persoane de contact

Cătălina BOLBOACĂ

021 207 91 66

bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro

Publicații, Web & Social Media

Recepția de Anul Nou & Sărbătoarea Verii

Arbitraj

Members2Members & Evenimente regionale

Carmen KLEININGER

021 207 91 50

kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro

Maria ȘERBAN

021 223 15 33

serban.maria@ahkrumaenien.ro

Iuliana RUSU

021 207 91 49

rusu.iuliana@ahkrumaenien.ro

mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro
mailto:bolboaca.catalina@ahkrumaenien.ro
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
mailto:kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro?subject=Vizibilitate%20prin%20publicațiile%20AHK%20
mailto:serban.maria@ahkrumaenien.ro
mailto:serban.maria@ahkrumaenien.ro?subject=Recepția%20de%20Anul%20Nou%202020/Neujahrsempfang%202020
mailto:rusu.iuliana@ahkrumaenien.ro
mailto:rusu.iuliana@ahkrumaenien.ro
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Persoane de contact

Anca HOCIOTĂ

021 207 91 68

hociota.anca@ahkrumaenien.ro
EDUPROSUMMIT

Cities of Tomorrow

econet romania

Ruxandra DUMITRESCU

021 207 91 66

dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro

Ilinca PANDELE

021 207 9117

pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

mailto:hociota.anca@ahkrumaenien.ro
mailto:hociota.anca@ahkrumaenien.ro
mailto:ruxandra.dumitrescu@ahkrumaenien.ro
mailto:dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro
mailto:pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
mailto:pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

