
Banca: ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti
Cont RON – RO62INGB0000999901988586
Cont EUR – RO62INGB0000999901978498
Cod Swift: INGBROBU ;Titular: S.C. Club Feroviar S.R.L. 
Str. Atelierului 20, Sector 1, Bucureşti, România
CUI: RO15957066 ; ORC: J40/16302/2003

Summitul Feroviar SEMN - Zilele Feroviare

a 5-a ediţie

Talon ParTeneriaT

5-6 octombrie
Bucuresti, Romania2010

9950 EUR + 2200 EUR (Pachet Media obligatoriu)  + 600 EUR  
(Pachet Comunicare obligatoriu) + 24% TVA

Beneficii:  
- prezentare proiect (tehnologie) în cadrul conferinţei
- acces la conferinţă, evenimente networking şi expoziţie  
pentru 3 persoane/companie
- stand expoziţie (Hotelul evenimentului)

Pachet Comunicare -  banner propriu în sală; siglă pe banner-ul 
conferinţei; siglă copertă caiet conferinţă; sigla companiei pe website-ul 
Summitului, în newsletterele lunare şi comunicatele de presă.

Pachet Media - prezentarea companiei în revista Railway Pro – revista 
afacerilor feroviare din spaţiul extins al Mării Negre; menţionarea calităţii 
de partener în ziarul online Railway Insider – sursa pricipală de informaţii 
feroviare strategice, precum şi pe site-ul revistei Club Metropolitan 
– revista afacerilor din transportul public; 1 pagină full-color caiet 
conferinţă.

Partener Principal 

2900 EUR/stand sau 47 EUR/ml material rulant (Expozitie 
Gara de Nord) + 600 EUR (Pachet Comunicare obligatoriu)  
+ 24% TVA

Beneficii: 
- stand expoziţie (hotelul evenimentului) sau expunere  
material rulant în Gara de Nord
- acces la conferinţă, evenimente networking şi expoziţie  
pentru 1 persoană/companie 

Pachet Comunicare -  banner propriu în sală; siglă pe banner-ul 
conferinţei; siglă copertă caiet conferinţă; sigla companiei pe 
website-ul Summitului, în newsletterele lunare şi comunicatele 
de presă.

Expozant

10950 EUR + 600 EUR  
(Pachet Comunicare obligatoriu) + 24% TVA  

Beneficii: 
- vorbitor în cadrul Mesei Rotunde sponsorizate
- menţionarea companiei ca sponsor în desfăşurarea uneia dintre mesele 
rotunde ale Summitului (a se consulta programul) pe toate materialele 
de comunicare.
- acces la conferinţă, evenimente networking şi expoziţie  
pentru 3 persoane/companie

Pachet Comunicare -  banner propriu în sală; siglă pe banner-ul 
conferinţei; siglă copertă caiet conferinţă; sigla pe slide-urile introductive 
din cadrul mesei rotunde selectate; sigla companiei pe website-ul 
Summitului, în newsletterele lunare si comunicatele de presă. 

Sponsor Masa Rotunda 

4400 EUR + 600 EUR  
(Pachet Comunicare obligatoriu)+ 24% TVA

Acest pachet se adresează asociaţiilor sau organizaţiilor ce 
reprezintă interesele companiilor ce activează în sectorul feroviar 
sau alte sectoare conexe.

Beneficii: 
 - vorbitor in cadrul Summitului, la masa rotundă selectată 
 
Pachet Comunicare -  banner propriu în sală; siglă pe banner-ul 
conferinţei; siglă copertă caiet conferinţă; sigla companiei pe 
website-ul Summitului, în newsletterele lunare şi comunicatele  
de presă. 

Organizatie Partenera

Detalii companie: (Persoana semnatară trebuie să fie autorizată să angajeze organizaţia în relaţii contractuale)

Nume:_____________________________________Funcţie:______________________________________________________________
Societate:________________________________________________Semnătură:_____________________________________________
Adresă: ________________________________________________________________________________________________________
Telefon:_______________Fax:_________________Email: _______________________________________________________________
Cod Fiscal (CUI):____________________________Nr.ord.reg.com./an______________________________________________________
Cont IBAN______________________________________________________________________________________________________
Banca_________________________________________Sucursala_________________________________________________________

Voi transfera suma de ______________________ + TVA (24%) 
=_____________ prin Ordin de Plată. Plata se efectuează cu cel 
puţin 30 de zile înainte de data conferinţei. Confirmarea înregistrării 
vă va fi transmisă în momentul confirmării plăţii.

Metode şi detalii de plată

Un sector feroviar eficient în 
Spaţiul Extins al Mării Negre 

Nr. crt. Nume şi prenume Funcţie Participare Sesiuni ziua 2
1. Sesiunea infrastructură Sesiunea operatori feroviari Sesiunea transport public

2. Sesiunea infrastructură Sesiunea operatori feroviari Sesiunea transport public

3. Sesiunea infrastructură Sesiunea operatori feroviari Sesiunea transport public

Detalii delegaţi (se bifează sesiunea la care se va participa in ziua a doua a summitului. Cele trei sesiuni se desfăşoară în paralel.

PRINT

Tel.: +40(21) 224 43 85
Fax: +40(21) 224 43 86
E-mail: contact@railwaysummit.com
Poştă: Str. Atelierului 20, Sector 1, 
Bucureşti RO 101848, România

Modalităţi de înregistrare
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