


MK 4 IT (Marketing for IT), ajunsă la cea de-a treia ediție, este singura conferință de marketing 

dedicată companiilor din sectorul IT din România. Evenimentul se adresează specialiștilor de 

marketing și HR, tinerilor antreprenori și managerilor executivi din companiile de IT din România. 

Conferința abordează două dintre principalele provocări ale marketerilor și HR-ilor din IT: Employer 

Branding-ul și Product Marketing-ul. În același timp, oferă răspunsuri concrete, punctuale, la 

problemele întâmpinate în dezvoltarea de strategii eficiente de marketing. 

Sloganul conferinței este Sit down with the professionals, deoarece evenimentul este ca o “cafenea

a profesioniștilor”: locul în care marketerii și HR-ii interacționează direct cu experții din domeniu și

le află tehnicile și trucurile folosite în campaniile proprii de succes. 

MK4IT țintește să devină evenimentul de referință pentru marketerii din România și, ulterior, din 

Europa Centrală și de Est. Scopul conferinței e de a ajuta specialiștii din domeniul IT să își pună la 

punct strategiile și tacticile de marketing, care să contribuie la dezvoltarea companiilor în care 

activează. 

DESPRE MK 4 IT
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Agenda MK 4 IT BUCUREȘTI



Speakeri confirmați – EMPLOYER BRANDING

Laura Gregg 
Linkedin

Laura Chiculiță
eJobs

Andreea Iancu Danciu
BestJobs

Dragoș Gheban
Hipo.ro

Sorina Bradea
RoMarketing

Andreea Nicolescu
Temenos

Victor Gavronschi
Loopaa Marcom



Speakeri confirmați – PRODUCT MARKETING

Elisabeta Moraru
Google

Tudor Galoș
Microsoft

Anca Bundaru
BitDefender

Ioana Mârzac
Samsung

George Lemnaru
Green Horse Games

Bogdan Iordache
MVP Academy

Călin Biriș
Loopaa Marcom



Obiective MK 4 IT BUCUREȘTI

300
de beneficiari direcți 
ai evenimentului

50+
de articole în
presa națională

Online awareness

100.000 targeted
unique people reach

50 000+
impresii
eveniment
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De ce să fii sponsor Marketing 4 IT?
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Generezi leaduri noi

Dacă oferiți soluții sau job-uri adresate Product Managerilor, specialiștilor de Mk & HR și antreprenorilor 
din companiile de IT, la Marketing 4 IT ai șansa să fii față în față cu peste 300 de potențiali clienți sau 
angajați.

Crești notorietatea de brand a companiei

Un brand puternic în mintea potențialilor clienți sau angajați poate face diferența dintre un contract 
câștigat și unul pierdut. Dacă investești în acțiuni de notorietate acest lucru te ajută să fii Top Of Mind 
când vine vorba de alegerea unui furnizor sau angajator. Prin sponsorizarea conferinței poți crește
notorietatea companiei adresându-vă direct către 300 de participanți și indirect către mii de persoane
din publicul țintă al evenimentului, prin prisma comunicărilor de promovare pe care le facem noi pentru
voi.

Îmbunătățești relația cu clienții existenți

Prezența la evenimente dedicate industriei ajută la poziționarea companiei și întărirea brandului acesteia 
în mintea clienților. 

Dezvolți noi relații de colaborare

Participanții și ceilalți parteneri de la conferință sunt deschiși la noi oportunități de colaborare. Prin 
prezența companiei la Marketing 4 IT poți începe noi relații de business de durată.



PARTENER
PLATINUM

PARTENER 
SILVER

PARTENER
GOLD

Beneficii 1.700 EUR 3.700 EUR 5.700 EUR

Bilete de acces la conferință pentru echipă sau pentru partenerii voștri 4 6 10

Prezență logo pe website-ul evenimentului și pe toate materialele de comunicare √ √ √

Apariția în proiecțiile din pauzele dintre sesiuni Logo Logo sau video Logo sau video

Menționare brand în toate publicațiile naționale în care se vorbește despre
eveniment

√ √ √

Amplasare materiale promoționale în mapa evenimentului √ √ √

Roll-up-uri în cadrul evenimentului 2 4 6

Invitație la prânz și cocktail post-eveniment cu speakerii și organizatorii √ √ √

Spațiu expozițional/activare într-un loc dedicat, special amenajat X √ √

Oferire premii pentru un concurs pe parcursul conferinței, sau post eveniment X √ √

Branding 1 workshop/coffe break, sau alte zone speciale X √ √

Mențiuni în 6 newslettere dedicate evenimentului X √ √

2 postări dedicate companiei tale pe pagina de Facebook a evenimentului X √ √

Promovare Dedicată pre-eveniment pe Facebook cu logo-ul companiei și Marketing 4 
IT, țintită persoanelor din publicul țintă (reach minim de 30.000 de persoane)

X √ √

Blogpost și newsletter dedicat companie (prezentat sub forma unui conținut util) X X √

Un LIVE pe pagina de Facebook Loopaa Marcom unde se va promova

evenimentul

X X √

Participare ca speaker la un panel din cadrul evenimentului (60 min) și promovarea
speakerului pe website și în materialele de comunicare

X X √

Apariția cu testimonial în video-ul post eveniment X X √

Posibilitatea de a transmite tuturor că ești partener Martketing 4 IT 🙂 √ √ √

Pachete sponsori MK 4 IT



SLIDE TITLE
PĂRERILE PARTICIPANȚILOR - ediția Cluj 2017 -
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"Mi-a plăcut în mod special că nu s-a discutat la modul foarte general, așa cum se obișnuieste la multe
evenimente de acest gen, ci au fost abordări punctuale, cu exemple și paralele smart și de mare 
rezonanță.

Am rămas foarte plăcut surprinsă de nivelul panelului, în special de participarea Laurei Gregg. Niște
alegeri foarte potrivite din acest punct de vedere și sper ca și pe viitor să se păstreze la fel de sus
ștacheta calitativă a speakerilor. "

Camelia Moldovan, Evozon

"Subiectele abordate au fost spot-on, cu situațiile reale întâlnite în mediul de business, iar prezentările
au atins puncte de interes pentru participanți.

Panelul de speakeri a fost bine ales, cu mențiunea că Laurei Gregg de la LinkedIn ar fi trebuit să i se aloce
mai mult timp de prezentare; sunt sigur că avea mult mai multe de spus, foarte interesante pentru
auditoriu; Anca Bundaru de la Bitdefender a fost o alegere extrem de inspirată și a avut cel mai bun 
workshop." 

Mihnea Tullea, WindSoft



Ediția Cluj 2017 în imagini



CONTACT

www.marketing4it.ro
Olimpia Norsesovici

Sales Director

phone:

+40 724 388 588

+40 21 430 3228

email:

olimpia.norsesovici@@wonderfulmedia.ro


