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ECHIPA Hupov Darius   Nancy Ceruz   Marius Gordan   Simona Hupov
          Cristian Koncz   Cristi Vicol   Daciana Hanganu
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Juriul
Irina Margareta Nistor – Președinta juriului
Andrei Boroșovici   Lucian Ionică   Marian Rădulescu   Adrian Chifu
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Programul
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6 invitați speciali
- 2 din Serbia, 2 din Ungaria, 2 din Muntenegru

Un invitat de onoare din lumea filmului
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Publicul

-adolescenți
-tineri
-vârstă mijlocie

-persoane preocupate de tehnologie,  
           imaginație și exotism

Capacitatea evenimentului:
      2000 persoane în două zile
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TGIFF este în căutare de
           parteneri și sponsori
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Beneficii pentru brand și imaginea firmei

-titulatură specială (partener principal, partener de secțiune, partener, susținător, etc.)
-exclusivitate de categorie (“eveniment oferit de...”, “powered by...”)
-prezență în materialele tipărite ale festivalului (program, flyere)
-prezență pe afișe, bannere 
-prezență pe materiale imprimate (tricouri, plase etc.)
-prezență pe materiale de acces (bilete, brățări de acces)
-prezență pe merchandise (căni, tricouri, etichetele vinului oficial etc.)
-menționare în kiturile de presă și conferințe de presă
-oferire de produse gratuite ale sponsorului (sampling)
-film de prezentare înainte de proiecții și pe monitoare, în pauza dintre evenimente
-zone de afișaj în sala de proiecție, intrarea la locație (drapele publicitare, roll-up)
-pavilion de prezentare și/sau vânzare la locație
-logo și link în web-site-ul TGIFF
-articole ale sponsorului în blogul TGIFF
-posibilitatea de a folosi logo-ul TGIFF și imagini de la evenimente
-anunțuri audio în pauza dintre evenimentele din festival

...și altele, pentru că suntem deschiși la propuneri ;)
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Beneficii de interacțiune la TGIFF

-abonamente de acces gratuite sau cu reducere
-abonamente gratuite pentru angajații proprii
-acces la invitații speciali și invitatul de onoare
-locuri preferențiale în sală
-posibilitatea angajaților de a se implica ca voluntari la eveniment
-distribuirea de mostre și cupoane la participanți (la standul propriu)
-vânzarea de produse la festival (la standul propriu)
-activitate de recrutare de personal (la standul propriu)
-posibilitatea de a organiza concursuri și de a colecta date de la participanti
-inserturi publicitare în newsletterul festivalului
-acces la Gala Premiilor și Cina Festivă

...și încă altele, după cum am spus la slide-ul anterior
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Beneficii fiscale

Cheltuielile efectuate cu sponsorizarea sunt nedeductibile, insa sumele aferente se scad 
din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
 
• valoarea calculata prin aplicarea a 0,75 % la cifra de afaceri – limita a fost majorata de 
la 0,5% la 0,75% prin Legea nr. 156/2019 incepand cu 29.07.2019.
 
• valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit se reporteaza in urmatorii 7 ani 
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in 
aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

*sursa: Adrian Bența, consultant fiscal



  web: festival.galactic.one

Tipuri de parteneriate disponibile*

Partener principal 
(“Un eveniment oferit de…”)
15.000 euro

Partener de secțiune 
2 poziții: Science Fiction sau Fantasy 
(Exemplu: “Science Fiction powered by…”)
10.000 euro

Partener: 1000 de euro

Susținător: 500 de euro

*beneficiile variază în funcție de tipul parteneriatului și sunt deschise discuțiilor
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Persoană de contact:

Darius Luca Hupov (Directorul TGIFF)
 

Tel: 0722.410.623     Email: hupovdarius@gmail.com
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             TGIFF dorește să fie o platformă pentru nevoile firmei Dvs.
                      Vă așteptăm alături de noi!
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