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INVITAȚIE DE SPONSORIZARE 

Stabilirea nivelului optim al costurilor, pentru care nivelul de performanță energetică al unei 
cladiri este asociat cu cel mai redus cost pe o durata normata de functionare a acesteia a fost 
cerut Statelor Membre ale Uniunii Europene prin Art. 5 al Directivei 2010/31/UE si constituie o 
provocare pentru toţi factorii implicaţi în domeniul energeticii cladirilor. A VIII-a Conferinţă 
Naţională AAECR - Eficienţa Energetică în Clădiri, reprezinta un bun prilej de întâlnire, discuţii, 
stabilire de metode de abordare a tematicii costurilor optime, precum si a solutiilor care le pot 
genera. 

 

TEMATICILE CONFERINŢEI 

1. Cadrul legal naţional şi european pentru atingerea ţintelor UE pentru 2020. 

2. Tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri. 

3. Arhitectura eficientă energetic. 

4. Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor. 

5. Modele de clădiri aproape zero energie. 

6. Inteligenţa in clădiri, comunităţi, reţele şi la utilizatorii de clădiri. 

7. Instrumente de analiză a performantei energetice. 

8. Scheme de finantare. 
 

Cu speranţa că prezenta ediţie a Conferinţei va constitui un eveniment profesional pe care il veţi 
reţine pentru agenda dumneavoastră din această toamnă, lansam o invitatie deschisa pentru 
sponsorizare, tuturor celor interesati de reducerea consumurilor de energie. 
 

O manifestare de succes se bazează pe sprijinul valoros oferit de către sponsori. 
 

AAECR oferă companiei dumneavoastră o oportunitate specială de a-şi prezenta produsele şi 
serviciile la una din cele mai importante manifestări de profil din țară. 

 

Pachet Platinum (5000 Euro) Pachet Gold (3000 Euro)  
Pachet Silver (1500 

Euro) 
Pachet Bronze (750 

Euro) 

2 Prezentări de câte 30 minute 1 Prezentare de 45 minute 
1 Prezentare de 30 

minute 
1 Prezentare de 20 

minute 

2 Pagini reclamă în volumul 
Conferinței 

1 Pagină reclamă în volumul 
Conferinței 

1/2 Pagină reclamă în 
volumul Conferinței 

1/2 Pagină reclamă în 
volumul Conferinței 

Stand VIP Stand Expo Stand Expo * 

Logo firmă pe coperta volumului 
Conferinței 

Logo firmă pe coperta volumului 
Conferinței 

Logo firmă pe coperta 
volumului Conferinței 

Logo firmă pe coperta 
volumului Conferinței 

Logo firmă pe site-ul AAEC timp de 
1  an 

Logo firmă pe site-ul AAEC timp de 
9 luni 

Logo firmă pe site-ul 
AAEC timp de 6 luni 

Logo firmă pe site-ul 
AAEC timp de 3 luni 

 


