
Singurul eveniment din România în cadrul căruia este recunoscută și premiată 
excelența în resurse umane și managementul oamenilor

 

Pachete parteneri

,

,



Ce se va întâmpla la 
Gala Premiilor de Excelență în Resurse Umane?

Recunoaștem profesionalismul în resurse umane,
prin acordarea celor mai înalte distincții în
domeniu.

Reunim online peste 250 de directori de resurse
umane, directori generali și lideri de business din
cadrul celor mai importante companii din România.



Recrutare și Selecție 
Managementul Performanței și al
Recompensării
Formarea și Dezvoltarea Oamenilor
Strategie de Resurse Umane
Digital HR
Health & Wellbeing

I. Proiecte de Resurse Umane cu șase secțiuni: 
Managerul Anului
Echipa de HR a Anului 
Echipa CEO-HR a Anului 

II. Management general: 

Premiul Special al Generației Z - va fi oferit de un
juriu special format din tineri care vor evalua
rezumatele celor mai valoroase proiecte de HR și
își vor alege preferatul.
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Categoriile premiilor în 2022



Pachetul Partener Premiu

inserție split-screen în timpul anunțării câștigătorilor secțiunii sponsorizate care va fi realizată de către un
reprezentant din partea voastră în cadrul Galei;
materialele voastre promoționale cuprinse în 2 newslettere HR Club (pre și post eveniment) și pe social media;
logo-ul vostru va apărea pe inserturile din cadrul transmisiei online a evenimentului;
menționarea parteneriatului pe canalele social media HR Club;
vizibilitate online pe website-ul Galei;
afișarea logo-ului în newsletterele dedicate Galei;
afișarea logo-ului vostru în raportul Galei și în raportul anual al HR Club;
menționarea parteneriatului în discursul moderatorului evenimentului;
4 locuri gratuite la eveniment.

Investiție: 1.500 Euro*
Ca Partener Premiu al Galei Premiilor de Excelență HR Club, veți beneficia de următoarele:

*Tariful este valabil doar pentru Gala Premiilor de Excelență HR Club desfășurată în format online.



Pachetul Partener

materialele voastre promoționale cuprinse în 2 newslettere HR Club (pre și post eveniment) și pe social media;
logo-ul vostru va apărea pe inserturile din cadrul transmisiei online a evenimentului;
menționarea parteneriatului pe canalele social media HR Club;
vizibilitate online pe website-ul Galei;
afișarea logo-ului în newsletterele dedicate Galei;
afișarea logo-ului vostru în raportul Galei și în raportul anual al HR Club;
menționarea parteneriatului în discursul moderatorului evenimentului;
2 locuri gratuite la eveniment.

Investiție: 700 Euro*
Ca Partener al Galei Premiilor de Excelență HR Club, veți beneficia de următoarele:

*Tariful este valabil doar pentru Gala Premiilor de Excelență HR Club desfășurată în format online.



Pentru mai multe detalii:

Anca Toma 
Project Manager

 E-mail: anca.toma@hr-club.ro
Tel: 004 0765 236 386

   


