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nutritie. nutrienti. sanatate.

EXPO-Conferinta

 BUCURESTI 2020
26-27 MARTIE

CERCETĂTORI  • NUTRIȚIONIȘTI • PROCESATORI • MEDICI • DIETETICIENI
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CUI SE ADRESEAZA?
Daca lucrezi in departamentul de Cercetare – Dezvoltare din 
cadrul companiilor producatoare procesatoare de alimente si 
suplimente alimentare 

-

Daca lucrezi in departamentele de Marketing si Vanzari  

-

Esti medic nutritionist sau urmezi cursuri in vederea pregatirii 
ca viitor medic nutritionist 

-

Daca lucrezi in departamentele de Calitate si/sau Productie 

Studii destinate informarii operatorilor 
din industria alimentara si a 
suplimentelor alimentare, asupra 
subiectelor specifice in dezvoltarea de 
alimente sau suplimentelor alimentare 
noi, cu date referitoare la studii 
preclinice/ clinice

Formularea sau reformularea alimentelor

Solutii naturale pentru fortifierea 
alimentelor

Avizarea alimentelor cu destinatie 
nutritionala speciala/suplimentelor 
alimentare/ ingredientelor noi pentru 
industria alimentara

Alimente preventive si alimente cu 
risc

Alimente pentru stari de nutritie 
speciala recomandate in afectiunile 
gastroenterologice, hepatice, 
urologice, cardiologice, oncologice, 
neurovegetative, dermatologice, diabet 
si boli metabolice.

Tematica orientativa 
a celor două zile de eveniment



EXPOZANT  2 PACHET 
PREZENTARE 

1200€ 1.500€ 1.500€
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PACHET PROMOVARE 

1.000€

 

 

EXpozant 1 

   

*
***

• Taxa de participare completa pentru o 
persoana
• Posibilitatea de a amplasa un booth, un roll-
up si un frigider (aduse de catre producator) 
in zona expozitionala
• Racordarea la sursa de curent electric 220V
• Posibilitatea de a oferi produse spre 
degustare participantilor
• Posibilitatea afisarii materialelelor 
promotionale
• postarea logo-ului pe pagina web a 
evenimentului LA SECTIUNEA STANDURI

• Taxa de participare completa pentru  DOUA
persoanE pentru ambele ziLE
• STAND 3X2 MP CU STRUCTURA METALICA SI PERETI
TIP BANNER
• o masa cu 4 scaune
• Racordarea la sursa curent 220V
• Posibilitatea de a AMPLASA un roll-up si un
frigider (aduse de catre producator)
• Posibilitatea de a oferi produse spre
degustare participantilor
• Materiale incluse in mapa participantilor
• Logo CU LINK pe site-UL EVENIMENTULUI
• postarea logo-ului pe pagina web a
evenimentului LA SECTIUNEA STANDURI

• Prezentare DE 15 minUTE in UNA DIN CELE 2 
zile DE CONFERINTA (ALOCAREA SE VA FACE PE 
PRINCIPIUL "PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT" );
• Taxa de participare 1 persoana pentru 
ambele zile;
• Posibilitatea de a afisa un roll-up in sala 
de conferinta;
• Materiale incluse in mapa participantilor;
• Logo CU LINK pe site-UL EVENIMENTULUI  
• postarea logo-ului pe pagina WEB a
evenimentului LA SECTIUNEA PARTENERI

• Afisarea logo-ului companiei/brand-ului pe 
toate materialele de promovare ale 
conferintei timp de 4 luni;
• Roll-up in sala de conferinta;
• Promovare pe retelele de social media: 
facebook, linkedin, instagram;
• Promovarea prin articole de specialitate
publicate pe paginile partenerilor media;
• Promovarea participarii in newsletter-ul
ro.Aliment prin articole care vor evidentia 
calitatile produselor dumneavoastra;
• Promovarea prin comunicatele de presa,
newslettere/scrisori de invitație trimise catre 
autoritați din roMANIA, oficiali ai ue,
ambasade, asociații profesionale, companii, 
mediul academic, birouri regionale SI de 
comerț, institute de cercetare, presa
naționala și internaționala.

Comitetul de organizare al NNS 2020 este incantat sa va impartaseasca 
oportunitatile interesante pentru prezentarea dumneavoastra profesionala 
la acest eveniment. Toate companiile specializate, institutele, reprezentantii 
ONG-urilor si furnizorii asociati sunt invitati sa isi prezinte cele mai noi 
produse si servicii  in spatiul expozitional dar si in cadrul prezentarilor din 
timpul conferintei.
Evenimentul ofera o oportunitate excelenta si unica de a atrage noi clienti 
sau pentru a va consolida relatii le cu clienti vechi, dar si pentru a prezenta 
cele mai inovatoare produse, echipamente, materiale si servicii  din industria 
alimentara sau a suplimentelor

Va rugam sa retineti ca alocarile de spatiu sunt determinate pe baza de 
“primul venit, primul servit”. Spatii le Premium sunt oferite mai intai 
sponsorilor/partenerilor si apoi sunt disponibile pentru companiile care se 
inregistreaza in timp util .  Pentru innformatii suplimentare, va rugam sa ne 
contactati online la office@roaliment.ro, sau telefonic la +40744162991.



PACHET PARTENER 
silver

PACHET PARTENER 
GOLD  

 PACHET PARTENER PLATINUM 

4.500 €3.000€2.000€

tarife de inregistrare inainte de 15 decembrie 2019 dupa 15 decembrie 2019

2
PACHET PARTENER 
PLATINUM 

i

1 3 

• Prezentare 10 min. sau stand DE
4 MP;
• 1 persoanA IN AUDITORIU PACHET
DE DOUA ZILE
• INVITATIE BUSINESS DINNER PENTRU
1 persoanA;
• PACHET COMPLET DE PROMOVARE
(VEZI PAGINA ANTERIOARA)
• inserare produse in Goodie bag

• Prezentare 10 minUTE + stand
structura metalica
• 2 persoane IN AUDITORIU pentru
DOUA zile
• INVITATIE BUSINESS DINNER PENTRU
2 persoane;
• PACHET COMPLET DE PROMOVARE
(VEZI PAGINA ANTERIOARA)
• inserare produse in Goodie bag

• Prezentare 10 minUTE X 2
• stand structura metalica-6 MP
• 3 persoane IN AUDITORIU pentru 
DOUA zile
• 2 INVITATII IN AUDITORIU PENTRU 
COLABORATORI
• INVITATIE BUSINESS DINNER
PENTRU 3 persoane;
• PACHET COMPLET DE PROMOVARE
(VEZI PAGINA ANTERIOARA)
• inserare produse in Goodie bag

2 ZILE DE CONFERINTA

1 ZI DE CONFERINTA

STUDENTI

BUSINESS DINNER - MARTIE 2020

245 € 350 €

140 €

80 €

45 €

200 €

100 €

60 €

discount-uri membri asociatii partenere 10%-




