
1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016 
CAMPANIE DE PROMOVARE 
A PRODUSELOR FABRICATE

ÎN JUDEŢUL SIBIU



PREZENTARE GENERALĂ

Produs în Sibiu este o campanie, aflată la a IV-a ediţie, de promovare 
a produselor locale, menită să susţină mediul de afaceri sibian şi să 
încurajeze consumul de produse fabricate în judeţul nostru.
Succesul din anii trecuți ne onorează şi ne obligă să ducem proiectul mai 
departe! 

Campania din acest an îşi propune să antreneze şi mai mult producătorii 
şi consumatorii din întreg judeţul Sibiu. Proiectul este dezvoltat de ziarul 
Sibiu 100% în parteneriat cu Asociaţia Produs în Sibiu.

Obiectivele campaniei: 
• susţinerea întreprinzătorilor şi a mediului de afaceri local;
• promovarea şi alegerea consumului de servicii și produse 
fabricate în Sibiu;
• creşterea forţei de muncă specializată;
• creşterea notorietăţii companiilor în rândul comunităţii.

Campanie susţinută de 55 de Companii, ziarul Sibiu 100% 
și Primăria Municipiului Sibiu.



Ce?
» Organizarea celei mai ample campanii de recunoaștere a 
companiilor locale
» Crearea unui cadru organizat pentru recunoașterea valorilor 
locale
» Prezentarea și promovarea companiilor de producţie din judeţ

De ce?
» Pentru susţinerea întreprinzătorilor locali
» Pentru ca sibienii să aleagă consumul serviciilor și produselor 
locale - mai multe produse sibiene consumate înseamnă locuri de 
muncă și resurse românești valorificate
» Pentru încurajarea consumului de bunuri realizate pe piaţa locală
» Pentru creșterea bugetului local 
» Pentru dezvoltarea comunităţii locale, bazată pe susţinerea 
tuturor companiilor sibiene

Cine?
» Asociația Produs în Sibiu - singura asociație independentă 
care susține producătorii locali din județul Sibiu
» Ziarul Sibiu 100%, săptămânal color, tiraj 67.000 de 
exemplare, auditat BRAT, distribuit gratuit în fiecare cutie 
poștală din municipiul Sibiu și în 61 de localităţi din judeţ

Când?
» Campania Produs în Sibiu se desfășoară în perioada 
1 NOIEMBRIE 2015 - 1 FEBRUARIE 2016
» Timp de 13 săptămâni, 10 ediții, 39 prezentări de companii

Unde?
» Se urmărește realizarea unei campanii ample de promovare pe 
canalele media locale: Radio -  Outdoor - Presa scrisă
» La târgurile naționale și internaționale de turism

www.asociatiaprodusinsibiu.ro



» Prezența în campania de promovare a producătorilor din Sibiu, desfășurată în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016 
» Articol şi date de contact în secţiunea „Carieră în Sibiu” - rubrica în site-ul www. asociatiaprodusinsibiu.ro - 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Publicarea a două prezentări despre companie (1/1 pagină), în ziarul Sibiu 100% în edițiile programate
» Afișare logo, timbru copertă față a ziarului - Informații cu trimitere către prezentarea din interior la rubrica „Produs în Sibiu” - 2 ediții
» Afisare logo în interiorul ziarului, în cadrul rubricii campaniei „Produs în Sibiu”, poziționare în subsol alături de ceilalți parteneri ai campaniei 
„Produs în Sibiu”, pe durata celor 10 de ediții în perioada1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Expunerea brandului companiei pe cuburile amplasate în Piața Mică, Piața Aurel Vlaicu, B-dul Mihai Viteazu
» Prezența campaniei în cadrul „Târgului de Crăciun” - 25 noiembrie - 25 decembrie 2015. 
» Afișare logo pe site-ul www.asociatiaprodusinsibiu.ro pe întreaga perioadă a campaniei 
1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Publicarea constantă de materiale publicitare, prezentări, comunicate presă pe site-ul campaniei www.asociatiaprodusinsibiu.ro 
în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Newsletter lunar transmis către partenerii campaniei. 
» Prezentare în catalogul „Produs în Sibiu” - catalog oficial distribuit alături de broșurile de prezentare ale orașului Sibiu în cadrul târgurilor 
internaționale. 
» Articol şi date de contact HR în secţiunea „Carieră în Sibiu” - rubrică în site-ul www.asociatiaprodusinsibiu.ro
» Difuzarea spoturilor radio cu mesajul campaniei
» Promovarea campaniei și a partenerilor printr-un scurt metraj de prezentare în cadrul Cinematografului Arta Sibiu
» Prezenta campaniei în cadrul evenimentelor culturale
» Afișare logo pe autobuzele Tursib
» Expunere parteneri în stațiile de autobuz
» Prezența campanie în cadrul Hypermarketului Carrefour
» Expunere parteneri în locațiile din Sibiu

900 € / săptămână
Preţ Net Pachet 9.000 €

Pachet 
Partener Principal

» Companiile care au ales Sibiul ca și centru pentru dezvoltarea propriei afaceri și care fabrică orice 
tip de produse finite sau de componente și servicii, poate fi parte a campaniei Produs în Sibiu.

CINE PARTICIPĂ?



» Prezența în campania de promovare a producătorilor din Sibiu, desfășurată în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016 
» Articol şi date de contact în secţiunea „Carieră în Sibiu” - rubrica în site-ul www. asociatiaprodusinsibiu.ro - 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Publicarea a două prezentări despre companie (1/1 pagină), în ziarul Sibiu 100% în edițiile programate
» Afișare logo, timbru copertă față a ziarului - Informații cu trimitere către prezentarea din interior la rubrica „Produs în Sibiu” - 1 ediții
» Afisare logo în interiorul ziarului, în cadrul rubricii campaniei „Produs în Sibiu”, poziționare în subsol alături de ceilalți parteneri ai campaniei 
„Produs în Sibiu”, pe durata celor 10 de ediții în perioada1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Expunerea brandului companiei pe cuburile amplasate în Piața Mică, Piața Aurel Vlaicu, B-dul Mihai Viteazu
» Prezența campaniei în cadrul „Târgului de Crăciun” - 25 noiembrie - 25 decembrie 2015. 
» Afișare logo pe site-ul www.asociatiaprodusinsibiu.ro pe întreaga perioadă a campaniei 
1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Publicarea constantă de materiale publicitare, prezentări, comunicate presă pe site-ul campaniei www.asociatiaprodusinsibiu.ro 
în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Newsletter lunar transmis către partenerii campaniei. 
» Prezentare în catalogul „Produs în Sibiu” - catalog oficial distribuit alături de broșurile de prezentare ale orașului Sibiu în cadrul târgurilor 
internaționale. 
» Articol şi date de contact HR în secţiunea „Carieră în Sibiu” - rubrică în site-ul www.asociatiaprodusinsibiu.ro
» Difuzarea spoturilor radio cu mesajul campaniei
» Promovarea campaniei și a partenerilor printr-un scurt metraj de prezentare în cadrul Cinematografului Arta Sibiu
» Prezenta campaniei în cadrul evenimentelor culturale
» Afișare logo pe autobuzele Tursib
» Expunere parteneri în stațiile de autobuz
» Prezența campanie în cadrul Hypermarketului Carrefour
» Expunere parteneri în locațiile din Sibiu

230 € / săptămână
Preţ Net Pachet 2.300 €

Pachet 
Partener Senior

» Companiile care au ales Sibiul ca și centru pentru dezvoltarea propriei afaceri și care fabrică orice 
tip de produse finite sau de componente și servicii, poate fi parte a campaniei Produs în Sibiu.

CINE PARTICIPĂ?



» Prezența în campania de promovare a producătorilor din Sibiu, desfășurată în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016 
» Articol şi date de contact în secţiunea „Carieră în Sibiu” - rubrica în site-ul www. asociatiaprodusinsibiu.ro - 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Publicarea unei prezentări despre companie (1/1 pagină), în ziarul Sibiu 100% în edițiile programate
» Afișare logo, timbru copertă față a ziarului - Informații cu trimitere către prezentarea din interior la rubrica „Produs în Sibiu” - 1 ediții
» Afisare logo în interiorul ziarului, în cadrul rubricii campaniei „Produs în Sibiu”, poziționare în subsol alături de ceilalți parteneri ai campaniei 
„Produs în Sibiu”, pe durata celor 10 de ediții în perioada1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Expunerea brandului companiei pe cuburile amplasate în Piața Mică, Piața Aurel Vlaicu, B-dul Mihai Viteazu
» Prezența campaniei în cadrul „Târgului de Crăciun” - 25 noiembrie - 25 decembrie 2015. 
» Afișare logo pe site-ul www.asociatiaprodusinsibiu.ro pe întreaga perioadă a campaniei 
1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Publicarea constantă de materiale publicitare, prezentări, comunicate presă pe site-ul campaniei www.asociatiaprodusinsibiu.ro 
în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 februarie 2016
» Newsletter lunar transmis către partenerii campaniei. 
» Prezentare în catalogul „Produs în Sibiu” - catalog oficial distribuit alături de broșurile de prezentare ale orașului Sibiu în cadrul târgurilor 
internaționale. 
» Articol şi date de contact HR în secţiunea „Carieră în Sibiu” - rubrică în site-ul www.asociatiaprodusinsibiu.ro
» Difuzarea spoturilor radio cu mesajul campaniei
» Promovarea campaniei și a partenerilor printr-un scurt metraj de prezentare în cadrul Cinematografului Arta Sibiu
» Prezenta campaniei în cadrul evenimentelor culturale
» Afișare logo pe autobuzele Tursib
» Expunere parteneri în stațiile de autobuz
» Prezența campanie în cadrul Hypermarketului Carrefour
» Expunere parteneri în locațiile din Sibiu

150 € / săptămână
Preţ Net Pachet 1.500 €

Pachet 
Partener Junior

» Companiile care au ales Sibiul ca și centru pentru dezvoltarea propriei afaceri și care fabrică orice 
tip de produse finite sau de componente și servicii, poate fi parte a campaniei Produs în Sibiu.

CINE PARTICIPĂ?



Campania urmărește susţinerea producătorilor locali și intensificarea dezvoltării economice 
a județului, în vederea consolidării economiei sibiene. 

SCOP

Proiectul  susţine recunoașterea valorilor locale, implicarea cetăţenilor în creșterea consumului de 
produse locale, precum și conștientizarea populaţiei asupra puterii pe care o deţine dezvoltarea 
economică urbană.

MOTIVAŢIE

Proiectul reprezintă cea mai amplă campanie de recunoaștere a producătorilor locali, prezentarea 
companiilor de producţie, precum și a bunurilor realizate în judeţul Sibiu și creează un cadru 
organizat pentru afirmarea valorilor locale.

EFECTE

Florina Danciu
consultant marketing și publicitate
•0743 587 395
•marketing@sibiu100.ro

Cosmin Mociofan
consultant marketing și publicitate
•0757 052 240
•cosmin.mociofan@sibiu100.ro

CONTACT


