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Investim în succesul afacerii tale!

 



6 sesiuni regionale de concurs: Constanța, Brașov, Iași, Cluj-
Napoca, Timișoara, București. 10 participante, câștigătoarea
locului I se califică în finală

Va avea loc în București, în data de 12 Noiembrie. 12
concurente, 6 câștigătoare regionale ale locului I și 6
câștigătoare regionale ale votului publicului 

Această competiție de pitching are drept scop

crearea unei platforme dedicată femeilor

antreprenor, menită să ofere sprijin direct și

indirect financiar startup-urilor din România,

astfel încât să crească exponențial capacitatea

de dezvoltare a mediului de afaceri în anul 2022

Constanta - 30  septembrie | timisoara - 7 Octombrie | Brasov - 14  octombrie 

 bucuresti-ilfov - 21 octombrie | Iasi - 28  octombrie | cluj-napoca - 04 noiembrie 

Locul I: bursă de sponsorizare în valoare de 10.000 euro, în
bani si servicii 
Locul II: bursă de sponsorizare în valoare de 5.000 euro, în
bani si servicii 
Locul III: bursa de sponsorizare in valoare de 3.000 euro, in
bani si servicii 

Organizare

Juriul competițiilor regionale va fi format din 3 membri OFA
UGIR Și 2 reprezentanȚi ai sponsorilor locali

Etapele regionale se vor desfășura în format de conferință,
evenimentul va dura 2 ore jumătate și va avea expunere în
presă

Locurile I, II și III vor primi premii în servicii și produse

Regional

Jurizare

Eveniment

Finala

Premii
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Premii

finala



SUSȚINEM creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea
societății românești,  PROMOVĂM antreprenoriatului feminin și
ÎNCURAJĂM inițiativele de business care vor genera produse și
servicii inovatoare pentru sustenabilitatea mediului de afaceri.

Femeile antreprenor din România sunt printre cele mai inovative din Europa

Antreprenoriatul feminin în România este una dintre ariile economice cel mai puternic
dezvoltate în ultimii 5 ani 

Pentru a-și transforma ideea într-o companie profitabilă, antreprenoarele din România
au nevoie de un climat care să le susțină atât financiar, cât și în mentorat de business

 

Investim in succesul afaceriitale!



PACHETE 
DE SPONSORIZARE

Sponsorii vor oferi produse și/sau
servicii care să reflecte suma

pachetului ales

Sponsorii vor oferi premii în bani,
conform pachetului ales

COMPETIȚII REGIONALE

MAREA FINALĂ



1 loc asigurat în juriul competiției 

posibilitatea de a oferi vouchere/cadouri participanților la

competiție

discurs de 3 minute în deschiderea evenimentului dedicat

semifinalelor

4 invitații gratuite la cina festivă din ziua Galei de Premiere a Finalei

Competiției (12 noiembrie 2021)

Pachet 
Sponsor UNIC  

eveniment 
promovarea titulaturii și imaginii de sponsor unic pe canalele online și offline ale

evenimentului;

plasarea siglei pe materialele de promovare ale evenimentului

de 5 postări personalizate pe canalele social-media de promovare a evenimentului

menţionarea numelui partenerului în cadrul evenimentului şi în comunicatele de presă

ante şi post eveniment

posibilitate montare roll-up/spider în sala de desfășurare a evenimentului sau/și

proiectare video de promovare în ziua evenimentului 

montare stand de promovare / plasare produse promoționale sau stand cu vânzare în cadrul

evenimentului

posibilitatea de a plasa materiale promoționale sau de informare în cadrul evenimentului

oferirea calității de membru de onoare în cadrul OFA UGIR și posibilitatea organizării unui eveniment on-

line de promovare a produselor și serviciilor partenerului către membrii organizației, timp de 1 an 

8.0008.0008.000



Posibilitatea de a oferi vouchere/cadouri participantilor la competitie;
2 invitații gratuite la cina festiva din ziua Galei de Premiere a Finalei
Competitiei (noiembrie 2021);
Promovarea titulaturii si imaginii de sponsor pe canalele online și offline
ale evenimentului;
Plasarea siglei pe materialele de promovare ale evenimentului;

Pachet 
Premium 

Partner 

Un numar de 2 postari personalizate pe canalele social media de promovare a evenimentului;

Menţionarea numelui partenerului în cadrul evenimentului şi în comunicatele de presă ante şi post eveniment;

Posibilitate montare roll-up/spider în sala de desfasurare a evenimentului sau gif/filmulet promovare 1 minut maxim care sa ruleze in

ziua evenimentului pe monitoare/videoproiectie;

Montare stand de promovare/ plasare produse promotionale sau stand cu vanzare în cadrul evenimentului;

Posibilitatea de a plasa materiale promoționale sau de informare in cadrul evenimentului;

Oferirea posibilitatea organizarii unui eveniment on-line de promovare a produselor si serviciilor

partenerului catre membrii organizatiei OFA UGIR

1.0001.0001.000



posibilitatea de a oferi vouchere/cadouri participanților la competiție

1 invitație gratuită la cina festivă din ziua Galei de Premiere a Finalei

Competiției (12 noiembrie 2021)

promovarea titulaturii și imaginii de sponsor pe canalele online și

offline ale evenimentului

    Pachet
Basic

 

plasarea siglei pe materialele de promovare ale evenimentului

1 postare personalizată pe canalele social-media de promovare a

evenimentului

menţionarea numelui partenerului în cadrul evenimentului şi în

comunicatele de presă ante şi post eveniment

posibilitate montare roll-up în sala de desfășurare a evenimentului 

posibilitatea de a plasa materiale promoționale sau de informare în

cadrul evenimentului

750750750

Parter



posibilitatea de a oferi vouchere/cadouri participanților la

competiție

promovarea titulaturii și imaginii de sponsor pe canalele

online și offline ale evenimentului

500500500
Pachet
Starter

 
plasarea siglei pe materialele de promovare ale evenimentului

1 postare personalizată pe canalele social-media de promovare 

       a evenimentului

menţionarea numelui partenerului în cadrul evenimentului şi în

comunicatele de presă ante şi post eveniment

posibilitate montare roll-up în sala evenimentului

Partner



Sustine si tu 
antreprenoriatul feminim din România!

Project Manager                         Operations Manager                 Communication Manager
       Raluca Culda                                          Alina I. Novac                                                   Aura Alexa 
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