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Despre ConstructFEST

ConstructFEST
este un eveniment de referință 
pentru piața de construcții din 

România.  

Este evenimentul care pune 
împreună cele mai mari 
companii din domeniu, 

autorități centrale și locale, 
studenți și potențiali studenți, 

viitori ingineri constructori.
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ContructFEST 2017-2019
În cadrul ConstructFEST au fost organizate diferite evenimente care au venit în sprijinul viitoarei resurse 
umane din domeniu, actualii și viitorii studenți, dar și în sprijinul companiilor din domeniul de construcții. 
Evenimentul este un mijloc de promovare și networking.

Târgul 
facultăților

Târgul companiilor Prezentări Ziua porților deschise Ateliere și mese rotunde





www.utcb.ro

ContructFEST 2017-2019
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Evoluție ConstructFEST
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Creșterea notorietății de care s-a bucurat evenimentul de la o ediție la alta este evidentă și ne face 
optimiști că în ediția din 2021 ne vom avea o rată de participare mare din rândul studenților, 
profesorilor și a actorilor relevanți din domeniu, în mediul virtual, printr-o amplă campanie de 
comunicare.  
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ConstructFEST 2021



Ediția a 4-a Construct FEST este construită în baza feedback-ului primit din partea participanților de la edițiile precedente 
și a Consilului Consultativ al UTCB, prin optimizarea oportunităților oferite de întâlnirile dintre mediul economic și studenți,
pentru multiplicarea rezultatelor pozitive.

Ținând cont de restricțiile actuale epidemiologice, ediția de anul acesta se va desfășura în mediul virtual, însă va 
permite toate asset-urile unui eveniment clasic de interacțiune, networking, mese rotunde și sesiuni cu studenții 

De anul acesta ConstructFEST este un eveniment în cadrul EU-CONEXUS, devenind unul la scară europeană.

www.utcb.ro



EU-CONEXUS a fost înființată în cadrul inițiativei cu privire la Universitățile europene. Acest
program este condus de către Comisia Europeană și a fost creat pentru a consolida parteneriatele
strategice la nivel european și pentru a crește competitivitatea universităților europene.

În 2025, Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă
(EU‐CONEXUS) va deveni singura instituție europeană transnațională de învățământ superior și
cercetare ce poate acoperi, într-o manieră cuprinzătoare și interdisciplinară, dezvoltarea durabilă și
provocările societale cu care se confruntă zonele urbane de coastă.

EU‐CONEXUS a ales să își îndrepte atenția asupra zonelor urbane și semiurbane de coastă, pentru că
acestea sunt zone din ce în ce mai dens populate și sunt foarte importante pentru comerț,
acvacultură și pescuit, energie și turism. Totodată, aceste zone de coastă sunt cele mai vulnerabile în
ceea ce privește consecințele schimbărilor climatice. Universitățile și institutele de cercetare joacă
un rol central în promovarea „Economiei Albastre“ și a „Creșterii Albastre“. Însă este nevoie de o nouă
abordare în privința organizării studiilor și a cercetării, pentru a evidenția complexitatea problemelor
și a oportunităților întâlnite în mediile urbane de coastă.

UTCB – parte din EU-CONEXUS
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Strategie Promovare și
KPI’S



KPI’s- 2021
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100 licee - promovare
1000 elevi 6000 studenți și absolvenți 100 companii peste 200000de persoane

care să afle despre eveniment
Creștere de 100% Creștere de 240% Creștere de 150%

Creștere de 120%



Canale de comunicare

Campanie Social Media

Facebook Ad Campaign

Instagram

Youtube Prerolls

TIK TOK Challenges

Brand Awareness
Campanie Digital Media

Reclame plătite în Google Display 
Network



Canale de comunicare

• Conferinta de presă online
• Interviuri 
• Adevertoriale
• Radio
• Comunicate de presă

Follow-up media 
Relations report

Campanie de PR
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Despre ConstructFEST 2021 
În cadrul ConstructFEST sunt organizate diferite evenimente care vin în sprijinul viitoarei resurse umane 
din domeniu, actualii și viitorii studenți, dar și în sprijinul companiilor din domeniul de construcții. Există 
mai multe avantaje pentru organizarea acestui eveniment virtual: 

Numărul sponsorilor sau a participanților nu mai este limitat de spațiul fizic. 

Târgul 
Universităților 

(UTCB și 
EU-CONEXUS)

Târgul companiilor 
(virtual expo)

Conferințe
Ziua porților deschise 
UTCB  (tur virtual 360)

Ateliere și mese rotunde 



Agendă Preliminară



Agendă Preliminară



Agendă Preliminară



Buget și pachete
de participare



Silver Gold Diamond

SPONSOR PRINCIPAL PARTNER TITLE SPONSOR

SERVICII 500 EUR 1000 EUR 2.000 EUR

Includere in brosura evenimentului-
pagina dedicata

Profil expozant 
materiale prezentare, întâlniri cu 
studenții - live chat, video de 
prezentare) și prezență în toate 
spațiile târgului virtual

Speaker în cadrul conferinței (15 min)

Participarare mese rotunde

Promovare media (GDN)

Promovare SoMe

PR

Raportare after event

Menționare (prima linie, site de 
informare si in cadrul evenimentului)

✔

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎ ✔︎

✔︎

✔

✔︎

✔︎

✔︎✔︎



Mulțumim pentru atenție!
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Informații suplimentare UTCB
Persoană de contact
Cezar Alexandru VLĂDUȚ
0740.769.306
cezar.vladut@utcb.ro

Informații suplimentare sponsori
Persoană de contact Godmother
Olga HOSU
0731867216
olga.hosu@godmother.ro
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