
From smart cities
to rural geometry

ArchiTECHture 
Conference&Expo

CENTRUL
DE INTERES
CLUJ-NAPOCA

17 20
17

architectureconf.ro
Punctul de întâlnire în Transilvania pentru
peste 300 de arhitecți și specialiști din domeniile conexe

C O N F E R E N C E  &  E X P O

N
O

IE
M

BR
IE



17 NOIEMBRIE 2017 •

Aflat la cea de-a V-a ediție,
evenimentul ArchiTECHture Conference &Expo reunește peste 300 arhitecți,
primari și specialiști din domeniile conexe într-un mediu semi-formal care
permite interacţiunea și cunoașterea inovațiilor din domeniu. Evenimentul
aduce speakeri din țară și din străinătate care dezbat teme actuale din
domeniul arhitecturii.

Tematica evenimentului din acest an include transformările arhitecturii prin 
dezvoltarea orașelor inteligente, dar și a mediului rural. Prin prisma
prezentărilor şi a sesiunilor de dezbateri, ArchiTECHture este cea mai
importantă platformă de întâlniri pentru arhitecţi în Transilvania.

Conferința ArchiTECHture are
în structura sa și zona expozițională unde arhitecții pot intra în contact direct cu
companii de renume din țară și din străinătate pentru oportunități de business. 

 

Punctul de întâlnire pentru arhitecti în Transilvania,

Ce este ArchiTECHture?

Conferința unde arhitecţii împărtășesc concepte
comune şi experienţele profesiei

De la orașele inteligente la geometria satului

Oportunități de dezvoltare pentru arhitecți

C O N F E R E N C E  &  E X P O



Din programul evenimentului:

+ 1000 Arhitecți, primari și specialiști din domeniile conexe

+ 70 Speakeri internaționali, naționali și locali

+ 120 Furnizori de servicii din domeniile conexe arhitecturii

+ 150 Parteneri de promovare

• Prezentări și discuții
• Dezbateri
• Zona expozițională
• Expoziția de proiecte
Hall of Fame

• Turul locației
• Cocktail
• Live music
• Networking

SYAA

Ce ne recomandă?

Organizaţia profesională care promovează competiţia, competenţa, 

creativitatea în cadrul profesiei, eforturile către o arhitectură durabilă, 

de înaltă calitate, care să înglobeze soluţii tehnologice de ultimă oră, o 

arhitectură care să se integreze în mediul construit existent respectând 

natura, resursele, specificul şi moştenirea culturală a comunităţilor.

Partenerii noștri

OAR – Ordinul Arhitecţilor din România

Cu sprijinul
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goo.gl/3PBPDP

Vezi aici video Architecture 2016
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Parteneri comunicare



Comunitatea ArchiTECHture Conference&Expo
Retrospectiva 2013 – 2016

Transmitem informațiile noastre către peste 3000 de arhitecți și specialiști
din domenii conexe.

Domeniile de activitate: 
arhitectură, design, construcții, 
topografi e;

Alte caracteristici:
- Fondatori a celor mai importante 
case de arhitectură din România
- Arhitecți care lucrează în BIA 
(Birouri Individuale de Arhitectură)
- Arhitecți cu proiecte realizate la 
nivel national și internațional
- Participanți dornici de a cunoaște 
inovațiile din domeniu

Profi l: 
90% Arhitecți și 10% Constructori, 
Designeri, Ingineri

Gen: 
52% bărbați, 48% femei

Vârsta: 
25 - 60 ani

Funcții: 
Arhitect șef, Arhitect, Designer, 
Arhitect Manager, Arhitect asociat, 
Junior architect, Arhitect stagiar;

Companii reprezentate în sală: 
Birouri de arhitectură precum:
Dico și Țigănaș, Arhimar, Planwerk, 
Interproiect, SMQ Architecture, 
Bogard, ARHITECTONICA, HABIT, 
Progis Consulting, BOGART CON-
STRUCT, ARS LONGA, VIOMEX etc.;

2013
150

2014
240

2015
300

2016
350

Participanți Orașele din care provin participanții:

SATU MARE

ORADEA

ARAD

TIMISOARA

TIRGU
MURES

ZALAU

IASI

DEVA
ALBA
IULIA

BAIA MARE

BUCURESTI
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Comunitatea ArchiTECHture Conference&Expo
Speakeri de renume

Evenimentul se remarcă prin speakeri internaționali și naționali care aduc plus
valoare comunității de arhitectură din România. 

Locațiile evenimentului

ArchiTECHture Conference&Expo are loc în
fiecare ediție într-o altă locație pentru a aduce o noutate evenimentului.

Teme abordate

• Calitatea în arhitectură
• Ecosisteme și Arhitectură Sustenabilă
• Prezervarea Patrimoniului Arhitectural, Restaurări și Reconversii Inovatoare
• Renewing cities: Building environments for new generations

Ne remarcăm prin tematicile atent selectate
pentru a răspunde nevoilor participanților. 

Cluj Arena The O�ce Liberty Technology Park Cinema Florin Piersic

Manuela Casado
(Socia IDOM / ACXT)

Toshihiro Kubota
(Kubota & Bachmann) 

Bryan Avery
(Avery Associates

Architects)

Carlos Luna
(Zaha Hadid Architects)

Charles Phu
(O�ce for

Architectural Culture)

Bas ten Brinke
(70F)

Serban Tigănas
(Dico și Țigănaș)

Șerban Sturdza
(Prodid)

Eveline Petcu
(Gehl Architects)

Pietro Elisei
(URBA SOFIA)

Vlad Gaivoronski
(Andreescu & Gaivoronschi)

Caroline Fernolend
(Mihai Eminescu Trust)



Noua ediție: ArchiTECHture Conference&Expo

ORGANIZARE EDIȚIA 2017

1 August– 15 August 15 August - 17 Noiembrie 18 noiembrie - 2018
17 Noiembrie

Eveniment
Teasing Promovare Post eveniment

Acoperire media
• Parteneri media locali, regionali şi naţionali 

• Online 

• Print 

• Radio 

• TV 

•  Outdoor 

• Transmisie video live de la eveniment 

• Transmisie text live de la eveniment pe reţele 

de socializare şi bloguri 

Tematica principală:
De la orașele inteligente la geometria
satului

O nouă locație:
Centrul de Interes | Cluj-Napoca 
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Evenimentul propune un dialog între cei 4 piloni: arhitecți, autorități, furnizori și so-
cietatea civilă. În timp ce orașele inteligente folosesc tehnologia în toate formele ei, 
satul conservă și promovează valorile, iar prin cadrul tematicii, dorim să punctăm 
nevoile și soluțiile fiecărei comunități.

Arhitectura este imaginea perfectă a comunității, de aceea, am ales să integrăm 
componenta tehnologică în cadrul evenimentului ca un răspuns firesc la evoluția 
societății.

Factori cheie:

• +300 participanți din toată țara 
• + 20 speakeri arhitecți din România și 
străinătate
• Invitați Speciali
• Prezentări, dezbateri
• Studii de Caz

• Zonă expozițională
• Networking
• Cocktail
• Tur de prezentare a locației condus de 
invitații de onoare
• Seară de socializare



Cum devin partener
ArchiTECHture Conference&Expo?

În urma parteneriatului, alături de numeroasele benefi cii menționate mai jos, 

numele companiei dumneavoastră va fi  asociat cu cel mai mare eveniment 

din Transilvania adresat specialiștilor din domeniul arhitecturii.

Înainte de eveniment
• Posibilitatea de a vă adresa direct unui 

număr de peste 300 persoane și indirect 

către mii de persoane;

• Posibilitatea de a vă promova compania în 

rândul publicului țintă;

• Poziţionarea ca lideri printre cei care împăr-

tăşesc aceleaşi valori cu cele ale brand-ului;

• Crearea vizibilității companiei dumneavoastră;

• Consolidarea reputației în rândul viitorilor 

parteneri sau clienți;

• Stabilirea de parteneriate cu potențiali clienți 

precum arhitecți, designer, urbaniști, restau-

ratori, constructori, antreprenori, investitori și 

persoane interesate de domeniile aference;

• Acoperirea media adecvată publicului ţintă 

conform media planului stabilit de comun 

acord; 

• Asocierea brand-ului dumneavoastră cu 

Architecture prin promovarea prin canalele 

sociale (cover photo, badge-uri, blog, 

statusuri, hashtag);

În timpul evenimentului
• Vizibilitate în rândul participanţilor la eve-

niment, lideri de opinie pe domeniile lor, în 

cercurile profesionale şi personale;

• Asocierea brand-ului propriu cu speakerii 

care sunt lideri de opinie în domeniu;

• Dezvoltarea și amplifi carea canalelor de 

comunicare cu publicul țintă;

• Promovarea brand-ului companiei;

• Oportunităţi de networking; 

• Adresare directă publicului ţintă și grupurilor 

influenţate de participanţi prin update live pe 

reţele de socializare; 

Post eveniment
• Consolidarea reputaţiei în rândul viitorilor 

clienţi sau parteneri; 

• Comunicare către grupuri influenţate de toţi 

cei care au participat;   

Beneficiile parteneriatului
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Deveniți partener ArchiTECHture Conference&Expo

Beneficii

În timpul evenimentului

Goody-bag:
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Modalitățile de promovare disponibile aduc companiei expunerea dorită. 

- Exclusivitate ca și partener pe domeniul de activitate;
- Poziționare preferențială pe toate materialele - logo mărit, poziționat în partea de sus (și nu 
jos în stripe-ul de parteneri), atât pe afiș cât și pe toate celelalte materiale care derivă de aici 
(scenă, roll-up-uri, bannere, flyere, etc.)
- Logo-ul companiei cât mai vizibil poziţionat pe materialele de promovare: print, online, social 
media, newsletter etc;
- Logo-ul companiei poziţionat pe site-ul evenimentului, cu titulatura de Powered by;
- 1 Newsletter  personalizat transmis către comunitatea ArchiTECHture;
- Includerea logo-ului în newsletterele transmise participanților;
- Promovarea în comunicatele de presă ca partener principal sub titulatura de Powered by 
pentru una dintre sălile de conferință;
- 2 Postări cu nominalizare directă a partenerului pe pagina de Facebook a evenimentului;
- Realizarea unui interviu/articol pe website-ul evenimentului la secțiunea Blog și promovarea 
acestuia în social media;
- Comunicat de presă special despre asocierea partenerului cu evenimentul și contribuția adusă 
(termenii exacți se stabilesc de comun acord cu partenerul)
- Alte beneficii în funcție de nevoile partenerului;

-Materiale promoţionale (agende, pixuri, stickuri, calendare etc.) în goody bag-ul participanților

Materiale promoționale în sala de conferință:
- 10 Placecards cu logo-ul companiei amplasate în zona de co�ee break a locației;
- Materiale de tip roll-up sau pop-up spider poziţionate într-una dintre sălile de conferinţă;
- Spot video publicitar în timpul pauzelor;
- Logo-ul companiei pe fundalul scenei în una dintre sălile de conferință;
- Stickere cu logo-ul companiei pe podeaua uneia dintre sălile de conferință;
- Logo-ul companiei poziţionat pe mapa evenimentului;
- Inserarea logo-ului companiei pe panoul de poze general;

Zona Expozițională:
-Stand expoziţional de 10mp pentru promovarea produselor şi a serviciilor partenerului;

AudiențaPARTENER  PLATINUM
8900€ + TVA
În calitate de Partener Platinum, compania dumneavoastră
va fi Partenerul Principal al uneia dintre sălile de conferință
Smart Cities Stage/ Rural Architecture Stage/ Conversions Stage 

-Smart Cities Stage: + 100 arhitecți de renume 
din România
-Rural Architecture Stage: +100 primari și 
arhitecți din România
-Conversions Stage: +100 arhitecți din România
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AudiențaPARTENER  PLATINUM
8900€ + TVA
În calitate de Partener Platinum, compania dumneavoastră
va fi Partenerul Principal al uneia dintre sălile de conferință
Smart Cities Stage/ Rural Architecture Stage/ Conversions Stage 

-Smart Cities Stage: + 100 arhitecți de renume 
din România
-Rural Architecture Stage: +100 primari și 
arhitecți din România
-Conversions Stage: +100 arhitecți din România

Promovare directă/Modalități inedite de promovare:
- Recunoaşterea ca partener principal în timpul conferinţei, la deschiderea şi respectiv închi-
derea evenimentului;
- Un reprezentant al companiei pe lista speakerilor inclusă în program într-una dintre sălile de 
conferință cu o prezentare de maxim 15 minute;
- Posibilitatea de a realiza un concurs în cadrul evenimentului prin tragere la sorți și a oferi 
premii participanților într-una dintre sălile de conferință;

Alte beneficii:
- 10 bilete oferite colaboratorilor partenerilor;
- 50% discount la bilete;

- Posibilitatea de a trimite un newsletter personalizat bazei 
de date;

*Toate acțiunile menționate în cadrul Pachetului Premium pot fi îndeplinite dacă contractul de parteneriat se va încheia cu cel puțin 1 lună
înainte de eveniment. În caz de contract, recomandăm contactarea organizatorilor pentru o analiză concretă a modalităților de promovare 
înaintea evenimentului.   

Post eveniment

Extra beneficii:

3000 euro + TVA- Posibilitatea ca Partenerul Principal al uneia dintre sălile de conferință 
să ofere șnururi personalizate participanților cu identitatea sa;

1000 euro + TVA- Poziționarea logo-ului companiei pe ecusonulu fiecărui participant;

1000 euro + TVA- Posibilitatea ca Partenerul Principal să ofere bag-uri personalizate 
fiecărui participant într-una dintre sălile de conferință;

3000 euro + TVA- Posibilitate de branding a scaunelor de la locație (capișoane, auto-
colant, etc.) sau posibilitatea utilizării scaunelor proprii ale partenerului 
pentru toți participanții într-una dintre sălile de conferință;

3500 euro + TVA- Banner home page pe site-ul oficial al evenimentului cu grafica 
partenerului principal;

2000 euro + TVA- Promovare prin sponsorizarea co�ee-break-ului (co�ee+patiserie) 
prin menționarea pe materiale „Co�ee-break powered by” și 
personalizarea sălii în care au loc pauzele de co�e-break;

3000 euro + TVA- Promovare prin sponsorizarea sesiunii de Cocktail&Socializare 
(cocktail + meniu) prin promovarea companiei;

4000 euro + TVA- Acces la baza de date ArchiTECHture Conference&Expo;

5000 euro + TVA- Personalizare spot radio folosit în campania de promovare;

1500 euro + TVA- Apariția logo-ului în bannerele pentru campaniile desfășurate în 
online;

- Posibilitatea de a apărea în materialul video de promovare a evenimentului;
- Promovarea pe toate canalele de socializare precum Facebook, LinkedIN;



 Cum devii partener archiTECHture?

 

 

 

 

 

 

 

PARTENER SILVER

RECOMANDAREA NOASTRĂ: 

PARTENER GOLD
5900€ 
+TVA

3900€
+TVA

• Smart Cities Stage
• Rural Architecture Stage
• Conversions Stage
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- Un reprezentant al companiei pe lista 
speakerilor inclusă în program într-una 
dintre sălile de conferință cu o prezen-
tare de maxim 10 minute;
- Stand expoziţional de 6mp pentru pro-
movarea produselor şi serviciilor;
- 1 postare nominalizare directă a 
partenerului pe pagina de Facebook a 
evenimentului;
- Posibilitatea de a insera un mesaj pu-
blicitar în newsletter-ul transmis comu-
nității ArchiTECHture;
- Materiale promoţionale (agende, pixuri, 
stickuri, calendare etc.) în goody bag-ul 
participanților;
- Spot video publicitar în timpul pauzelor; 
- Logo-ul companiei cât mai vizibil 
poziţionat pe materialele de promovare: 
print, online, social media, newsletter 
etc.; 
- Logo-ul companiei poziţionat pe site-ul 
evenimentului, cu titulatura de Partener 
Gold pentru una dintre sălile de confe-
rință;
- Includerea logo-ului în newsletterele 
transmise participanților;
- Promovare în comunicatele de presă ca 
Paretner Gold al evenimentului;
- Menționarea ca partener în timpul con-
ferinţei, la deschiderea şi închiderea 
evenim entului;
- Logo-ul inclus pe mapa evenimentului; 
- Materiale de tip roll-up sau pop-up 
spider poziţionate în sala de conferinţă; 
- 10 invitaţii oferite colaboratorilor par-
tenerului; 
- 40% discount la bilete;

-Stand expoziţional de 4mp pentru pro-
movarea serviciilor partenerului; 
-Materiale promoţionale (agende, pixuri, 
stickuri, calendare etc.) în goody bag-ul 
participanților;
-Posibilitatea de a insera un mesaj publi- 
citar în newsletter-ul trimis bazei de date;
-Logo-ul companiei cât mai vizibil 
poziţionat pe materialele de promovare: 
print, online, social media, newsletter 
etc.; 
-Logo-ul companiei poziţionat pe site-ul 
evenimentului cu titulatura de Partener 
Silver pentru una dintre sălile de confe- 
rință;
-Includerea logo-ului în newsletterele 
transmise participanților;
-Promovare în comunicatele de presă ca 
Partner al evenimentului;
-Recunoaşterea ca partener în timpul 
conferinţei, la deschiderea şi respectiv 
închiderea evenimentului; 
-Materiale de tip roll-up sau pop-up 
spider poziţionat într-una dintre sălile de 
conferinţă;
-Logo-ul inclus pe mapa evenimentului;  
5 invitaţii la eveniment oferite colabora-
torilor partenerului; 
40% discount la bilete; 




