CLARIFICARI - 1 din 24.02.2011 - Intrebari si raspunsuri
Intrebare
1) Blocnotes eveniment (nr. crt. 2, 3, 4), buletinele AG si cele informative - trebuie personalizate
si pe coperta si pe interior pe fiecare pagina - pe cerere sunt trecute personalizari la unele doar
pe coperta, la altele doar pe interior?
Raspuns: Blocnotes-ul va fi personalizat pe prima coperta precum si pe toate paginile de interior.
Buletinul informativ va fi color si pe prima coperta va avea sigla AOR; aceeasi situatie si in cazul
buletinului informativ
Intrebare
2) Copertele blocnotes-urilor si buletinelor AG si informative trebuie sa fie mai groase decat
filele din interior sau sa fie unele la aceeasi grosime cu filele de interior (adica grosimea hartiei tip
xerox). sa aibe coperte lucioase sau mate?
Raspuns: copertile pot avea si aceeasi grosime cu a filelor din interior in cazul buletinelor AG si a
celor informative. In cazul blocnotes-ului acesta va avea coperta cartonata in mod obligatoriu.
Copertile vor fi in toate cazurile lucioase.
Intrebare
3) roll up urile pentru eveniment (v. nr. crt. 6) - ce dimensiuni trebuie sa aiba?
Raspuns: roll-up-urile trebuie sa fie de tip stand-up cu o dimensiune de 2X0,8m
Intrebare
4) bannerele (v. nr. crt.6) - ce latime (inaltime) trebuie sa aibe (am vazut ca ati trecut 5 metri si
presupun ca e dimensiunea pt baza adica pt. lungime) ?
Raspuns: bannerele trebuie sa aiba o inaltime de 1,20 m
Intrebare:
5) Dtp -ul (tehnoredactarea machetelor in urma carora vor fi printate materialele adica asezarea
in pagina a logo, poze, etc.) si designul materialelor printate vor fi facute de dumneavoastra
sau aceste servicii sunt cuprinse in cererea aceasta?
Raspuns: DTP-ul si designul materialelor printate va fi facut de catre organizatorul evenimentului
Intrebare:
6) pentru cazarea celor 150 de persoane, acestea pot fi cazate si in camere duble (adica 75 de
camere) sau este omul si camera adica 150 de camere?
Raspuns: Trebuie sa aveti in vedere faptul ca vor fi solicitari atat pentru camere duble cat si pentru
camere single. Din experienta anterioara 75% din camere sunt solicitate in regim de single si 25% in
regim de dubla
Intrebare:
7) ce ar trebui sa cuprinda spectacolul artistic organizat in zilele de 16 si 17 martie 2011 - trupe
de muzica pop/muzica usoara, solisti muzica usoara si populara?
Raspuns: Spectacolul ar trebui sa cuprinda atat trupe cat si interpreti atat de muzica populara cat si
de muzica usoara

Intrebare:
8) suma de 1200 lei /persoana (tva inclus) cuprinde si costurile materialelor tiparite (nu se
intelege exact) sau doar detaliile legate de cazare, masa, coffee break-uri, sala eveniment. etc.
Raspuns: Da, suma indicata pe persoana include toate costurile evenimentului.

