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ConstructFEST este un eveniment de referință pentru piața

de construcții din România la care participă anual cele mai mari

companii din domeniu toate companiile își doresc să participe.

Evenimentul are o abordare integrată a comunicațiilor atât pe

parte de ATL cât și pe parte de BTL.

În cadrul ConstructFEST se vor organiza diferite evenimente

care vin în sprijinul viitoarei resurse umane din domeniu, actualii și

viitorii studenți, dar și în sprijinul companiilor din domeniul de

construcții folosind ca mijloc de promovare și networking.



Ediția 2017
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Ediția 1 - 2017

Rezultate:
● 30 companii participante
● 500 studenți și absolvenți
● 100 elevi
● 40 prezentări, ateliere, mese rotunde
● accesări pagini de internet - 4000 de vizitatori unici
● accesări postări social media peste 20000 de persoane

Târgul facultăților Târgul companiilor Prezentări Ziua porților deschise Ateliere și mese rotunde
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Ediția 1 - 2017



Ediția 2018
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Ediția 2 - 2018

Rezultate:
● 40 companii participante
● 2000 de studenți și absolvenți au vizitat târgul companiilor sau au participat la

prezentări, cursuri sau mese rotunde
● 250 de elevi, din 5 orașe, au vizitat târgul educațional și laboratoarele universității
● 30 prezentări, ateliere, mese rotunde
● 16000 de persoane reprezintă impactul postărilor doar pe pagina de Facebook

universității în perioada 20 aprilie – 04 mai
● 18000 de persoane au interacționat cu postările pe pagina de Facebook

universității în perioada 20 aprilie – 04 mai
● 1 revistă distribuită în 500 de exemplare și un clip video tip aftermovie

Târgul facultăților Târgul companiilor Prezentări Ziua porților deschise Mese rotunde

https://www.scribd.com/document/378202411/Revistă-oficială-a-evenimentului-ConstructFEST-2018
https://www.youtube.com/watch?v=GK13YSqgF3A
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Ediția 2 - 2018
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Ediția 2019



www.utcb.ro

Ediția a 3-a Construct FEST este construită în baza feeback-ului

primit din partea participanților de la edițiile precedente, prin

optimizarea oportunităților oferite de întâlnirile dintre mediul economic

și studenți, pentru multiplicarea rezultatelor pozitive.

Evenimentul va avea în vedere și mediatizarea schimbărilor

legislative majore produse în domeniul construcțiilor care vor avea un

efect important atât asupra angajaților cât și asupra companiilor din

domeniu.



Târgul companiilor
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Dedicat atât studenților, absolvenților de licență și/sau masterat, dar și persoanelor interesate de 
domeniul construcțiilor . 

COLECTARE CV

PREZENTAREA 
ACTIVITĂȚILOR ȘI 

REALIZĂRILOR

PREZENTĂRI DE IDEI, 
MATERIALE ȘI TEHNOLOGII 

INOVATIVE SAU NOI

MESE ROTUNDE

DEMERS

EFECT

IDENTIFICARE 
POTENȚIALI 
ANGAJAȚI

POZIȚIONARE 
COMPANIE ÎN PIAȚĂ

PROMOVARE 
COMPANIE

IDENTIFICAREA SOLUȚILOR 
LA PROBLEMELE 

ÎNTÂMPINATE

TÂRGUL DE 
INTERNSHIPURIACTIVITATE

TÂRGUL
COMPANIILOR

PREZENTĂRI

COMUNICARE DE 
PROBLEME ÎNTÂLNITE ÎN 

ACTIVITATE



TÂRGUL COMPANIILOR
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Târgul companiilor va avea disponibil un spațiu
expozițional cu o suprafață de 420 mp fiind
desfășurat pe trei etaje ale Facultății de Construcții
Civile Industriale, și Agricole. În Facultatea de
Hidrotehnică vor fi amplasate asociațiile
profesionale și instituțiile statului. Toate standurile
vor fi amplasate în zonele cu traficul cel mai intens,
pentru a asigura o vizibilitate cât mai mare.
Prioritate în alegerea locului de amplasare al
standurilor vor avea companiile care achiziționează
pachetele de sponsorizare GOLD și DIAMOND.
Orarul de desfășurare al târgului trebuie să fie
amplasat astfel încât să asigurăm vizita la stand-
uri, atât a studenților de la ciclul de licență cât și cei
de la ciclul de master. Astfel propunerea de orar
este 12.00 – 18.00 în ambele zile ale evenimentului.

FCCIA etaj curent 
140 mp (trei etaje)

F. Hidrotehnică
150 mp (parter)

Reprezentarea 3D 
etajul curent al FCCIA



TÂRGUL DE INTERNSHIPURI 
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Relaxarea fiscală din domeniul construcțiilor a oferit un plus de stabilitate în piața financiară. Momentan
această relaxare un își face efectul scontat în domeniul resursei umane, existând în continuare o cerere destul
de ridicată de forță de muncă. Observând la edițiile precedente ale evenimentului ConstructFEST că interesul
studenților a fost relativ scăzut în privința târgului de locuri de muncă, ne-am gândit să organizăm anul acesta
un târg de internshipuri (în viziunea studenților ”Internshipul*” are: o responsabilitatea diferită de cea a unui loc
de muncă, programul este mult mai atrăgător, creează o legătură între companii și viitorii ingineri.

Conceptul târgului
Studenții pregătesc un CV, al cărui
model este pus la dispoziție de
universitate înainte de eveniment.

În cadrul evenimentului se poartă
discuții între companii și studenții
și se colectează CV-urile.

1 2 3 Companiile identifică studenții care se
potrivesc profilului specificat.
La finalizarea anului universitar studenții
pot opta pentru intrenshipuri, care apoi
se pot transforma în locuri de muncă cu
acordul ambelor părți.

* intrenshipurile vor începe după finalizarea anului universitar (luna iulie) și pot echivala practica de specialitate



PREZENTĂRI
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INOVARE

TEHNOLOGII NOIMATERIALE NOI

INGINERIE DE 
EXCEPȚIE

Din experiența edițiilor anterioare am observat că prezentările în cadrul evenimentului nu beneficiază de o
prezență mare din partea studenților, în pofida eforturilor noastre de comunicare a faptului că nu sunt
prezentări ale ofertelor companiilor. Astfel, anul acesta, venim cu un nou concept și anume, prezentările să
se desfășoare în cadrul cursurilor de specialitate din săptămâna în care se organizează evenimentul.
Prezentarea se va construi într-o colaborare strânsă cu cadrul didactic titular al cursului la care va avea loc.

Conceptul prezentărilor
Se identifică cursul de specialitate
la care se va organiza prezentarea.

Colaborarea cu titularul cursului
pentru definirea subiectului de
discuție din cadrul prezentării.
Prezentările trebuie să facă parte
din unul din cele 4 subiecte de
mai jos:

1 2 3 Desfășurare propriu zis a prezentării
în timpul alocat conform pachetelor
de sponsorizare.



MESE ROTUNDE
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Există multe lucruri neclare sau probleme de care le au de rezolvat majoritatea companiilor din sectorul
construcțiilor, mesele rotunde vor oferi posibilitatea de a pune față în față principalii jucători din domeniul
construcțiilor: companii, patronate, autorități, asociații profesionale, care vor dezbate diverse teme întâlnite
în activitatea pe care o desfășoară.

DEZBATERE
PROBLEME

IDENTIFICARE 
SOLUȚII

PUBLICARE
REZULTATE

STABILIRE
TEME DE DISCUȚIE

Conceptul meselor rotunde
Premergător evenimentului, prin
discuții purtate cu reprezentanții
companiilor, se stabilesc temele
meselor rotunde.

La mesele rotunde se
invită și persoane cu
putere de decizie, pentru o
informare mai exactă
asupra domeniului propus

1 2 3 Se identifică posibile
soluții la problemele
dezbătute.

4 Rezultatele discuțiilor
se vor publica atât pe
site-ul universității cât
și în presă.



TÂRGUL FACULTĂȚILOR
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Târgul facultăților este gândit pentru elevii care vor vizita universitatea în perioada evenimentului.
Facultățile vor pregăti standuri de prezentare la parterul Facultății de Construcții Civile unde se va desfășura
mare parte din eveniment. Standuri de prezentare vor conține materiale promoționale și de asemenea vor
avea expusă și prezentată de către cadrele didactice, oferta educațională. Nu în ultimul rând elevii vor
participa la un tur ghidat al laboratoarelor și al campusului universității, oferit de studenți și de cadrele
didactice responsabile de acestea. La final se va lua prânzul la cantina facultății și vom merge în parcul de
distracții din parcul Tei.

Conceptul târgului

Prezentare facultăți Prezentare ofertă educațională1 2 3 Prezentare laboratoare 4 Prezentare campus



Promovare și
rezultate



PROMOVARE EVENIMENT
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Pagină de 
internet

www.utcb.ro

Pagini de 
internet
facultăți

Pagini de 
internet

departamente

Social media

Diseminare

Promovare online

Distribuire

10000 de 
urmăritori

1000 de 
abonați

6000 de 
absolvenți

Fluturaș
format 210x99 mm

Afiș
format A3

Revistă
format A5

Promovare offline



PROMOVARE EVENIMENT
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Inginer constructor

În ultimii 15 ani, meseria de inginer constructor a avut mult de suferit prin publicități tendențioase
despre calitatea angajatului din construcții (Dorel). Ca urmare, ne dorim, să continuăm demersurile
începute anul trecut în cadrul evenimentului ConstructFEST prin campanii de conștinetizare și
susținere pentru această meserie. De aceea dorim să facem o diferență clară între clasele de
angajați din piața construcțiilor și să readucem poziția inginerului de construcții la același nivel cu
tehnologiile inovative folosite pentru realizarea un mediu construit actual.

Conceptul campaniei  

FILMARE
ȘI EDITARE

Pentru companiile care vor conține în
pachetele de sponsorizare vom filma
și edita clipuri video despre angajați
evidențiind meseria de inginer.

1 Clipurile obținute vor fi promovate pe
canalul de YouTUBE al universității și
de asemenea în social media. Se va
încerca să promovăm acest tip de
clipuri și în cadrul programelor TV.

2

PROMOVARE



PROGRAM
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15
aprilie

19
aprilie

7 aprilie deadline
furnizare identitate 
vizuală companie

LOGO

8 aprilie deadline
furnizare conținut 
revistă și prezentare

11 aprilie deadline
plată contract de 
sponsorizare sau 
taxă de participare

15-19 aprilie 
prezentări companii 
în cadrul cursurilor

17-18 aprilie târgul facultăților și al 
companiilor (târgul de internshipuri, 
mese rotunde, prezentări)

Construct
FEST

mai – iunie 
promovare 
clipuri despre 
meseria de
inginer



REZULTATE AȘTEPTATE - 2019
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100 licee - promovare 500 elevi 3000 studenți și absolvenți 100 companii peste  50000 de persoane

care să afle despre eveniment



Buget și pachete
de participare



BUGET ESTIMAT

www.utcb.ro

Eveniment
Activități în cadrul

evenimentului
Tip unități Unități 

Preț/unitate

[lei]

Total

[lei]

prânz 2 10000 20000

coffee break 4 800 3200

fluturași 500 0.5 250

afișe 100 3 300

tricouri 300 50 15000

mape 200 20 4000

bannere 3 250 750

roll-up 4 500 2000

pixuri 500 5 2500

sonorizare 1 6000 6000

standuri 100 300 30000

filmare 10 2000 20000

editare 10 2000 20000

promvoare 10 200 2000

Revista evenimentului revistă 500 30 15000

Transport elevi autocare 4 6000 24000

Masă elevi prânz 200 30 6000

Concurs elevi premii 20 100 2000

173000

Protocol

Târgul companiilor

și promovare

Târgul

educațional

Total eveniment [lei]

Promoționale

Amenajare spații

Catering

Clipuri de promovare

meseria de inginer

Bugetul este calculat pentru 100 de
companii participante, 200 de elevi invitați
de la licee din București și din țară , iar
promoționale sunt suficiente pentru a
promova offline evenimentul.



PACHETE DE PARTICIPARE
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Silver
SPONSOR PRINCIPAL

Gold
PARTENER

Diamond
TITLE SPONSOR

Bronze
SPONSOR SECUNDAR

SPAȚIU EXPOZIȚIONAL

EVENIMENT

PREZENTARE

Basic
6 mp

Medium
10 mp

Large
15 mp

Mili
10 minute

Centi
15 minute

Deci
20 minute

BlueGreen



PACHETE DE PARTICIPARE - EXPO
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Spațiile expoziționale sunt împărțite pe
trei categorii în funcție de aria pe care
o acoperă. Acestea se achiziționează în
funcție de pachetul de participare pe
eveniment.
Pentru companiile care doresc să facă
un upgrade de spațiu expozițional se
poate trece de la o categorie la alta
plătind o taxă de 700 lei.

cm
cm

cm

c
m

c
m c

m



PACHETE DE PARTICIPARE - PREZENTARE 
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Mili
10 minute

Centi
15 minute

Deci
20 minute

Prezentările se vor desfășura în cadrul
cursurilor de specialitate din săptămâna
în care se organizează evenimentul.
Pentru a putea prezenta în cadrul
evenimentului, companiile au la dispoziție
trei categorii de timp de prezentare care
se achiziționează în funcție de pachetul
de participare pe eveniment.
Pentru companiile care doresc să facă un
upgrade de timp de prezentare se poate
trece de la o categorie la alta plătind o
taxă de 400 lei.
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Green

gratis

Pachetul de participare Green este oferit de universitate unor entități care vor aduce contribuții substanțiale
la organizarea sau desfășurarea evenimentului.

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 1 pagină.

4 Spațiu de expoziție bannere/roll-upuri în cadrul evenimentului

PACHETE DE PARTICIPARE - EVENIMENT



www.utcb.ro

Blue

600 lei

Pachetul de participare Blue în valoare de 600 lei, se adresează autorităților publice centrale sau locale și
asociațiilor profesionale, care doresc să sponsorizeze sau să achite taxa de participare la eveniment și să
beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 1 pagină.

4 Spațiu de expoziție de tip Basic în Facultatea de Hidrotehnică

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Mili

6 Participarea gratuită la coffee break și la prânzurile de networking și socializare

* dacă asociațiile sau autoritățile doresc spațiu expozițional sau timp expozițional mai mare se poate opta
pentru acestea în baza upgrade-urilor
** dacă există asociații sau autorități care aduc un număr de minim cinci sponsori ai evenimentului, aceștia
vor primi pachetul Blue gratuit.

PACHETE DE PARTICIPARE - EVENIMENT
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Bronze
SPONSOR SECUNDAR

1000 lei

Pachetul de participare Bronze în valoare de 1000 se adresează companiilor, autorităților publice centrale sau
locale și asociațiilor profesionale care doresc să sponsorizeze evenimentul sau să achite taxa de participare
la eveniment și să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 1 pagină.

PACHETE DE PARTICIPARE - EVENIMENT
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Silver
SPONSOR PRINCIPAL

2500 lei

Pachetul de participare Silver în valoare de 2500 lei se adresează companiilor, autorităților publice centrale
sau locale și asociațiilor profesionale care doresc să sponsorizeze evenimentul sau să achite taxa de
participare la eveniment și să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare generale ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de

presă, comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 2 pagini

4 Spațiu de expoziție de tip Basic

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Mili

6 Participarea gratuită la coffee break și la prânzurile de networking și socializare

PACHETE DE PARTICIPARE - EVENIMENT
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Gold
PARTENER

4500 lei

Pachetul de participare Gold în valoare de 4500 lei se adresează companiilor, autorităților publice centrale
sau locale și asociațiilor profesionale care doresc să fie partenere și să sponsorizeze sau să achite taxa de
participare și să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de presă,

comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 4 pagini

4 Spațiu de expoziție de tip Medium și prioritate în alegerea locului de amplasare

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Centi

6 Participarea gratuită la coffee break și la prânzurile de networking și socializare

7 Spațiu de prezentare în curtea facultății

PACHETE DE PARTICIPARE - EVENIMENT
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Diamond
TITLE SPONSOR

6000 lei

Pachetul de participare Diamond în valoare de 6000 lei se adresează companiilor, autorităților publice
centrale sau locale și asociațiilor profesionale care doresc să fie partenere și să sponsorizeze sau să achite
taxa de participare și să beneficieze de:

1 Prezența pe toate materialele de comunicare ale evenimentului (fluturași, afișe, comunicate de presă,

comunicare digitală)

2 Distribuirea materialelor publicitare ale companiei în cadrul evenimentului

3 Apariția în revista dedicată a evenimentului și distribuită gratuit către toți participanții. Se alocă un spațiu

de prezentare a companiei de 4 pagini

4 Spațiu de expoziție de tip Large și prioritate în alegerea locului de amplasare

5 Prezentare în cadrul evenimentului de tip Deci

6 Participarea gratuită la coffee break-uri și la prânzurile de networking și socializare

7 Spațiu de prezentare în curtea facultății

8 O campanie de promovare pe rețelele de socializare ale universității și ale facultăților

9 Discurs în cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului

10 Filmare clip în cadrul campaniei de awernees și advocacy pentru meseria de inginer constructor

PACHETE DE PARTICIPARE - EVENIMENT



Mulțumim pentru atenție!

www.utcb.ro

Informații suplimentare
Persoană de contact
s.l.dr.ing. Cezar Alexandru VLĂDUȚ
0740.769.306
cezar.vladut@utcb.ro

mailto:cezar.vladut@utcb.ro

