Vă informăm că aveți la dispoziție următoarele facilități de promovare ale firmei Dvs., legate de organizarea singurului
clasament oficial al firmelor din județul Covasna ”Topul Firmelor 2019”:

I.

DISCOUNT 25%

PROMOVARE ONLINE

pentru comenzile de

promovare online achitate până la 01.10.2020!

Catalogul TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL COVASNA se editează exclusiv online, și va este accesibilă gratuit. Din
această cauză anticipăm un trafic considerabil pe siteul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro), trafic
de care veți putea beneficia prin înserarea unor reclame online***, după cum urmează:
Tip*
Preț
Perioadă** Vizualizare
(fără
TVA)
1. Banner tip A cu dimensiunile 990 lei 1 an
1170 x 250 px pe pagina de acces
al catalogului online Topul
Firmelor din Județul Covasna

2. Banner tip B cu dimensiunile 990 lei
850 x 180 px pe paginile de listare
ale catalogului online Topul
Firmelor din Județul Covasna

1 an

3. Banner tip C cu dimensiunile 990 lei
870 x 185 pe paginile de pop-up
cu datele firmelor din catalogului
online Topul Firmelor din Județul
Covasna

1 an

Notă:

II.

3.1.
Personalizare 300 lei/ 1 an
Puteți opta pentru apariția bannerului Dvs. în
reclamă pe paginile de cod
momentul în care firma selectată din caseta de poppop-up cu datele firmelor, CAEN
up are un anumit cod CAEN.
în funcție de codul CAEN
* Apariția reclamelor este generată aleator. Veți putea urmări print-un cont online reclamele Dvs. active și
numărul de afișări.
** Perioada se calculează de la data lansării catalogului online.
*** Realizarea reclamelor este în sarcina Dvs.

NETWORKING

Participare la gala de premiere: 300 RON + TVA /persoană

III.

PROMOVARE OFFLINE

1. Afișarea logoului Dvs. pe fiecare diplomă acordată pentru firmele premiate (diplomele se dau gratuit către toate
firmele premiate, care își exprimă acordul în acest sens): 4.800 RON + TVA
(dimensiunea maximă a logoului este de 15 cm2)

2. Afișare roll-up la gala de premiere: 40 RON /mp +TVA
3. Distribuire de materiale promoționale pentru participanții la gala de premiere: 500 RON + TVA (contravaloarea
realizării acestor materiale cade în sarcina Dvs.)
4. Prezentare firmă la gala de premiere: 800 RON + TVA (max. 15 minute)
Notă: Colaborarea poate îmbrăca forma unui contract de publicitate sau de sponsorizare.
În cazul în care doriți să beneficiați de posibilitățile de promovare prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactați la nr.
de telefon 0755-085841 (dl. BUKSA Árpád) sau e-mail interne@ccicov.com.

Informații de background
Camera de Comerț și Industrie Covasna realizează anual clasamentul oficial al firmelor din județul Covasna. Acest
clasament este singurul clasament oficial, prevăzut de Legea 335/2007. Firmele sunt clasificate în baza unei
metodologii unitare la nivelul tuturor camerelor de comerț din țară. Sunt evidențiate primele zece firme pe fiecare
cod CAEN și pe cele cinci grupe de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi
mari, întreprinderi foarte mari).
Catalogul online este gratuit și poate fi accesat pe siteul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro)
începând cu seara galei de premiere. Aceasta permite posibilitatea vizualizării clasamentelor pe coduri CAEN, precum
și clasificarea firmelor după cifra de afaceri, profit și numărul de salariați, inclusiv posibilități de filtrare după localitate,
cod CAEN sau un anumit prag al indicatorilor. De asemenea se pot accesa și datele de identificare ale firmelor din
clasament.
Gala de premiere a celor mai de succes companii din județul Covasna este cel mai important eveniment de business
al anului, cu participarea unui număr de aproximativ 150-180 de oameni de afaceri și oficialități din județul Covasna.

