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Campionatele Internaționale ale României reprezintă un eveniment de 
tradiție, în care performanța își dă mâna cu spectacolul atletic. 
Ediția 2018 a Campionatelor Internaționale ale României va avea loc la Cluj 
Napoca, în datele de 2 și 3 iunie 2018 și îi va reuni pe cei mai buni atleți 
români cu atleți de marcă din întreaga lume.
Dorim ca evenimentul de anul acesta să atragă un public numeros care să 
redescopere frumusețea unui spectacol atletic de înaltă clasă. 

Cum să deveniți sponsor

Toate companiile agreate de Federația Română de Atletism pot deveni 
sponsori ai acestui eveniment și pot ajuta la crearea unui Grand Prix de 
atletism made in Romania!
Sponsorizările ne vor ajuta să: 
- Premiem sportivii cu premii consistente
- Realizăm un spectacol de închidere a competiției
- Producem materiale promoționale pe care să le oferim spectatorilor
- Promovăm evenimentul în mediul online și în mass media tradițională
- Susținem costuri organizatorice pentru a ridica standardele pentru 
atleții români și străini
- Și încă multe alte acțiuni necesare pentru organizarea unui Grand 
Prix de înaltă clasă.
Companiile care doresc să se implice în acest eveniment important pentru 
atletismul românesc o pot face prin achiziționarea unui pachet de spon-
sorizare. În schimb, vor fi promovați înaintea, în timpul evenimentului și 
după eveniment în funcție de contribuția lor. 
Alte pachete: 
• Companiile pot negocia pachete mai mici sau mai mari de spon-
sorizare, în funcție de beneficiile și vizibilitatea pe care și le doresc.

Persoana de contact pentru negociere, informații, detalii:
Cătălina Zorojanu – Consultant comunicare Federația Română de Atletism
Telefon mobil: +40724519747
E-mail: catalina.zorojanu@fra.ro



Beneficii acordate sponsorilor
Pachetul 
Bronze

Pachetul 
Silver

Pachetul 
Gold

Pachetul 
Platinum

Afișarea logo-ului pe website-ul Cam-
pionatelor Internaționale ale României  
www.internationale.fra.ro

Afișare logo și prezentare sponsor 
pe pagina de Facebook a Federației 
Române de Atletisn 

Afișaj și reclamă în ziua competiției 
prin expunerea unui banner al spon-
sorului pe Cluj Arena.

Includerea logo-ului pe biletele de 
la Campionatele Internaționale de 
Atletism ale României

Includerea logo-ului pe afișele de pro-
movare a Campionatelor Internațio-
nale de Atletism ale României

Oferirea de flyer/broșura sponsor 
spectatorilor prezenți la eveniment.

Includerea logo-ului sponsorului pe 
diplomele înmânate atleților

Afișaj și reclamă la ceremonia de de-
schidere și festivitatea de premiere a 
Campionatelor

Includerea logo-ului sponsorului pe 
numerele de concurs ale atleților

Scrierea unui articol /newsletter dedi-
cat sponsorului

Un reprezentant al sponsorului este 
invitat la festivitatea de premiere

Includerea logo-ului sponsorului pe 
filmulețul oficial al Campionatelor In-
ternaționale de Atletism ale României.

Pachetul 
Bronze

sponsorizare 
de 500 - 
3.000 €

Pachetul 
Silver

sponsorizare 
de 4.000 - 
7.000 €

Pachetul 
Gold

sponsorizare 
de 8.000 - 
10.000 €

Pachetul 
Diamond

sponsorizare 
de peste 
12.000 €




