
ICEEfest Partner Company: beneficii pentru companiile care sprijină 
cel mai amplu proiect de training al angajaților în domeniul digital

Peste 100 de speakeri și traineri internaționali de la cele mai mari companii din Internet și tehnologie vor 
fi la București, în 9 și 10 iunie, pentru ICEEfest – Interactive Central and Eastern Europe Festival.

Printre speakeri și traineri se numără reprezentanți ai unor giganți ai industriei, începand cu Netflix, 
continuând cu Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Uber, Waze, Trip Advisor și multi alții. 

Acestora li se adaugă branduri majore de media: CNN, Euronews, Discovery, BBC, Eurosport, Vice, RTL, 
Corriere della Sera, Le Monde precum și agenții de media globale și experți în domenii precum comerț 
online, virtual reality și tehnologii avansate de marketing online.

În plus, ICEEfest găzduiește și un eveniment satelit dedicat modului în care tehnologia schimbă medicina: 
ICEEhealth.

• Lista completa a SPEAKERILOR este aici
• AGENDA actualizata este disponibilă aici pentru fiecare dintre scenele festivalului: INNOVATION 1,
INNOVATION 2, FOCUS și ICEEhealth

ICEEfest lansează anul acesta pachetul deschis companiilor care doresc să își specializeze angajații în 
domeniul tehnologiilor digitale și a modului în care Internetul poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor 
de business, prin programul ICEEfest Partner Company.

„Bucureștiul este pentru prima dată în fața unei asemenea desfășurări de forțe și acest proiect amplu, 
finanțat exclusiv din resurse private, prin sponsorizări și bilete, fară nici un ajutor din partea statului (asa 
cum se întâmplă în alte țări din Europa de Est), nu poate continua în viitor fara implicarea industriei și a 
comunității de business. Sperăm că oferta noastră va găsi răspunsul dorit de la companiile care înțeleg că 
investiția corectă în specializarea resurselor umane trebuie să fie o prioritate strategică. Internetul și 
tehnologia sunt  domenii in permanenta mișcare, care provoacă schimbări majore în business iar fără 
informații actuale, direct de la sursă, companiile orientate spre viitor nu pot evolua în direcția corectă”, 
spune Dragos Stanca, fondatorul al proiectului ICEEfest.

Companiile care vor achiziționa mai mult de 10 bilete la festival pentru angajații, colaboratorii și partenerii 
lor de business beneficiază, pe lângă avantaje fiscale oferite de legislatie pentru investițiile în specializarea 
angajaților, de discounturi importante precum și de expunere în cadrul festivalului și în media aferentă 
acestuia (website, social media, newslettere, comunicate de presă etc).

Între 10 și 19 bilete achiziționate: 

o 15% discount față de prețurile afișate pe site – adică până la doar 64 euro/zi/om specializat

Între 19 și 29 de bilete achizitionate:

o 20% discount față de prețurile afișate pe site la categoriile ICEEfest Ticket și ICEEfest VIP Ticket – 
adică până la doar 60 euro/zi/om specializat

o Mențiunea sigla + link spres site la categoria Partner Companies
o Prezența în social media precum și în toate comunicatele de presă care vor sublinia poziționarea 

companiei pentru sprijinirea specializarii angajaților și partenerilor de business

Peste 30 de bilete achiziționate:

o 25% discount față de prețurile afișate pe site la categoriile ICEEfest Ticket și ICEEfest VIP Ticket – 
adică până la doar 56 euro/zi/om specializat

o Mențiunea ca Premium Partner Company care va fi promovată în media aferentă festivalului
o Prezența în social media precum și în toate comunicatele de presa care vor sublinia poziționarea 

companiei pentru sprijinirea specializării angajaților și partenerilor de business
o Prezența pe toate ecranele de la festival cu logo și mentiunea Premium Partner Company
o Prezența în aplicația festivalului la categoria Premium Partner Companies

Pentru detalii și înscrierea în program trimiteți un email la adresa team@iceefest.com
Oferta este valabilă până în data de 31 mai 2016. 

Festivalul este deschis în continuare și companiilor care doresc să participe în calitate de sponsor. 
Detalii, aici.

IMPORTANT: Preturile biletelor la categoriile ICEEfest Ticket și ICEEfest VIP Ticket se vor majora, 
începând cu 1 iunie, la 200, respectiv 300 euro.
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