
 

20 de ani de tâmplărie modernă în România! 
 

 
 

 

 

PREM I I  

Piaţa de Tâmplărie Termoizolantă 2014 
Radisson Blu Hotel Bucureşti 

19 mai 2014 

 
 
 
 

 
Stimati Parteneri, 
 

Ne face plăcere să vă invităm la decernarea Premiilor Pieţei de Tâmplărie Termoizolantă EURO-Fereastra 2014, 
reprezentanţii companiei dumneavoastră având posibilitatea de participare la eveniment, într-un cadru select.  
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa - până la data de 9 mai 2014 - la festivitatea de decernare a premiilor (Trofeul EURO-
Fereastra, Diploma de Excelenţă)! 

Desfăşurat sub motto-ul „20 de ani de tâmplărie modernă în România”, evenimentul constituie un prilej optim de a 
recompensa excelenţa în afaceri a companiilor ce activează în sectorul naţional de ferestre/uşi.  
În etapa preliminară, redacţia revistei Fereastra a selectat societăţi reprezentative - producători şi furnizori din domeniu -  
clasificate în funcţie de notorietate, transparenţă, rezultate financiare, investiţii etc.  
Firmele sunt grupate în următoarele secţiuni principale: 

- PVC                  -  Aluminiu     - Lemn   
- Geam & Sticlă arhitecturală    - Dezvoltare piaţă  - Transparenţă şi comunicare 

 

Domenii (producători & furnizori): tâmplărie din PVC; tâmplărie din aluminiu & faţade; tâmplărie din lemn; uşi de interior & 

exterior; uşi de garaj & uşi automate & porţi; rulouri şi sisteme de umbrire; ferestre de mansardă; paneluri pentru uşi; sisteme din 

PVC; sisteme din aluminiu; sisteme de placări & copertine; sisteme de feronerie/accesorii; utilaje & echipamente; sticlă 

arhitecturală; geam termoizolant; adezivi & spume poliuretanice; software; servicii de proiectare; servicii de vopsire /înfoliere. 
 

Ceremonia de decernare a Premiilor Pieţei de Tâmplărie Termoizolantă are loc în premieră, fiind parte integrantă a Conferinţei 
Internaţionale pentru Sisteme de Tâmplărie şi Pereţi Cortină EURO-Fereastra 2014 (click aici pentru tematică şi program).  

Vă mulţumim şi vă aşteptăm! 
 

Cu stimă, 
Hermina MAREŞ       Ovidiu ŞTEFĂNESCU 
Director Proiect       Redactor Şef 

    

PARTICIPARE la FESTIVITATEA PENTRU DECERNAREA PREMIILOR 
� Confirmăm  participarea noastră la eveniment, pentru data de 19 mai 2014, unde dorim sa fim prezenţi cu un număr de …… 
persoane (biletul de participare este de 448 lei /persoană, TVA inclus). 
 

Dl/Dna _________________________________ Mobil_______________E-mail_______________________Semnatura________ 
 

Fii  partener în cadrul celui mai important eveniment al  anului! 
� PARTENER ceremonie de decernare a PREMIILOR (980 de euro + TVA). Interacţiune şi promovare în cadrul evenimentului:  
mesaj de deschidere “Premiile categoriei sunt oferite de ...”; plasare roll-up în foaier;  inserare materiale publicitare in mapa 
evenimentului; două invitaţii de participare gratuită. 
� PARTENER dineu festiv decernare PREMII (4.900 de euro + TVA). Interacţiune şi promovare în cadrul evenimentului:  
mesaj in deschidere “Dineu oferit de compania...”; banner in sala de conferinte; roll-up în foaier ; inserare materiale 
publicitare in mapa evenimentului; cinci invitaţii de participare gratuită. 
 

Notă: Pachetul de servicii include şi prezenţa la sesiunile manifestării (EURO-Construcţii şi EURO-Fereastra) ce va avea loc la 

Radisson Blu Hotel Bucureşti, la data de 19 mai 2014, mapa evenimentului (cu materiale informative), acces la pauzele de 

cafea şi prânzul de afaceri. Taxa de participare nu acoperă cheltuielile de transport şi cazare.  
 

Vă rugăm să completaţi şi să transmiteţi formularul prin e-mail: office@euroconferinte.ro sau fax: 021/336.04.16.  
Termen-limită pentru recepţionarea taloanelor:  9 mai 2014 
 

 
DEPARTAMENT ORGANIZARE: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr.17, Sector 4, Bucureşti, Tel./Fax: 021-336.04.16;  

Persoane de contact: Roxana AGACHI - 0740-165.097; Ana ŞTEFĂNESCU – 0728-942.870; www.euroconferinte.ro 


