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Eveniment online, pe platforma ZOOM cu Restream in Facebook

Primul congres de apicultura online din Romania, organizat de un grup de 

initiativa informal, format din apicultori - https://congresapicol.ro/organizatori/

Perioada de desfasurare: 19 – 21 februarie 2021

Tema acestui prim congress este Apicultura Bio

https://congresapicol.ro/speakers/

23 Speakers 
(Romania, Belgia, Ungaria, Suedia, Statele Unite, Republica Moldova, Turcia, Croatia)

https://congresapicol.ro/organizatori/
https://congresapicol.ro/speakers/


Congresul este oferit apicultorilor din România și din străinătate, în mod gratuit și

sub forma unor variante plătite.

Ne puteți ajuta în organizarea evenimentului, alegând unul din pachetele sponsorizare de mai jos.

Sumele vor fi folosite pentru organizare și promovare, astfel puteți contribui în mod direct la succesul evenimentului.

Platinum Gold Silver Bronze

Afisare pe site, la pagina/cu etichetare Parteneri Sponsori principali Sponsori Cu sprijinul

Inserare logo in header pagina web a congresului feb 21 3 luni 3 luni 3 luni 1 luna

Difuzare Pagina Facebook congres 3 luni 3 luni 3 luni 1 luna

Difuzare grup  Facebook  congres 3 luni 3 luni 3 luni 1 luna

Mentionare cu tag, in evenimentul facebook Logo Header Logo Header Text Text

Plasare produse - postare pagina FB congres, marcat publicitate(postarea/produsul 
recomandat de sponsor va fi aprobat anterior de organizatori) 5 postari 3 postari 2 postari 1 postari

Plasare produse - postare grup FB congres, marcat publicitate(postarea/produsul 
recomandat de sponsor va fi aprobat anterior de organizatori) 5 postari 3 postari 2 postari 1 postari

Promovare postare GhiveAway, FB Page+FB Group(postarea/produsul oferit de sponsor va 
fi aprobat anterior de organizatori) 5 produse 3 produse 2 produse 1 produs

Inserare logo in header Pagina facebook(eveniment nou) Pana la refresh Pana la refresh - -

Distribuire e-mail marketing, promotie 1 produs, marcat publicitate 2 mesaje 1 mesaj - -

Prioritate evenimente viitoare DA DA - -

Prioritate evenimente viitoare + reducere 20% DA - - -

Inserare logo in header Grup Facebook(eveniment nou) Pana la refresh - - -

Plasare produse, prezentare PPT 15 minute in cadrul congresului(cu confirmare ulterioara) DA - - -

Plasare produse, GhiveAway live Facebook Grup 1 produs - - -

Custom? Contactati-ne DA - - -

Sponsorizare(in lei la cursul bnr) 3,000.00 € 2,000.00 € 600.00 € 300.00 €

disponibil 2 
pachete

disponibil 3 
pachete

disponibil 
5 pachete

disponibil 
10 pachete



În februarie 2021, am organizat într-un colectiv de 

5 organizatori dedicați apiculturii, cu suportul companiilor 

care ne-au sponsorizat, primul congres apicol 

online din România.

Succesul evenimentului a depășit chiar și așteptările 

noastre, optimiști convinși.

congresapicol.ro



1690 de persoane interesate de apicultură, 

înscrise de la precedenta ediție până în prezent, 

așteaptă deja anunțul de stabilirea a datei pentru ediția din 

2022, ceea ce ne îndreptățește să îl considerăm un 

succes.
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Patru dintre noi am decis să continuăm, să facem 

din acest congres o tradiție și pentru că succesele 

reale sunt realizate și sărbătorite împreună, vă 

înaintăm spre consultare, propunerile noastre pentru 

sponsorizarea ediției din februarie 2022.
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Pentru că tot împreună vrem să sărbătorim

și succesul companiei Dumneavoastră
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Este foarte ușor să ne punem la treabă 
nemulțumirea față de modul de cheltuire a impozitelor 

noastre, alegând să decidem singuri, ce facem cu o 

parte din bani și să sprijinim, prin 

profesionalizare, apicultura

congresapicol.ro



Sponsorizările sunt oferite Asociației Pentru Protecția 

Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici, în baza unui 

contract de sponsorizare și a copiei de pe 

documentul de înregistrare a asociației în Registrul 

entităților/unităților de cult.

congresapicol.ro

https://appaps.org/


În conformitate cu legea 32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, 

sumele acordate ca sponsorizare, sunt deductibile
fiscal, astfel:

congresapicol.ro



1.  Valoarea minimă dintre valoarea calculată prin 

aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri și valoarea de 20%
din impozitul pe profit-pentru plătitorii de impozit pe profit

2.  La microîntreprinderi valoarea deductibilă este 20%
din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

congresapicol.ro



Încă mai e timp să hotărăști ce faci cu banii din impozitele 

tale. Îi cheltuiești într-un mod util, alegând această formă 

de sprijin, pentru apicultură sau îi lași pe mâna statului?

Pentru 2021, până la 31 decembrie sumele ar trebui 

să fie alocate, prin efectuarea plații.
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Sunați contabilul și contactați-ne pentru a vă trimite 

contractul de sponsorizare.
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Vă stăm la dispoziție cu orice alte detalii sau lămuriri 

necesare, conștienți fiind că timpul până la sfârșitul de an 

este foarte scurt și nu dorim să vă creăm un disconfort 

care să vă abată de la bucuria sărbătorilor.
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vă mulțumim și vă invităm la cea de-a doua

ediție a congresului apicol online din 

Romania!

congresapicol.ro
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Contact:

Marian Stoica

contact@appaps.org

+4 0766 53 0000

mailto:contact@appaps.org

