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Discount
- la evenimentele ARILOG onsite 

și online

- la evenimentele partenere

- ARCA – curs pentru activitatea 

vamală

www.arilog.ro | office@arilog.ro | 0740 199 919

Motive pentru a deveni
MEMBRU

Networking
- cunoaşte peste 500

de specialişti

- învață ceva nou 

- extinde-ți rețeaua

Educație
- învață de la profesonişti

- accesează cărțile din biblioteca 

ARILOG

- ARCA: curs de legislație și 

proceduri în domeniul vamal

Promovare
- în piața în care activezi

- în Universități

- în cadrul evenimentelor 

onsite și online



Beneficii

Bronze

Newsletter lunar cu știri din piața de logistică și supply chain pe plan național și internațional

Acces la datele de contact ale companiilor membre, conform regulamentului GDPR

Acces gratuit la biblioteca ARILOG - cărți de specialitate și de referință în dezvoltarea profesională

Acces la baza de date a studenților pentru dezvoltarea forței de muncă: ASE București, 

Politehnica București, Universitatea din  Pitești, Universitatea din Craiova,  Universitatea Valahia

Târgoviște

Acces gratuit la diverse studii de piață realizate de ARILOG și de alte asociații membre ELA

Evaluarea angajaților companiei realizată pe baza Standardelor de Competență aliniate la Cadrul

de Formare Profesională al Uniunii Europene. Arii de testare:  Depozitare, Transport, Planificare și

Proiectare în Logistica și Supply Chain, Achiziții, Customer Service, Principii de Business

Organizarea vizitelor în depozite și fabrici pentru studenți și susținerea unor prezentări pe teme

practice din domeniu
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Silver Gold



Beneficii

Bronze

20% discount pentru participarea la evenimente organizate de ARILOG 

10% discount pentru participarea la cursul ARCA – legislație și proceduri în domeniul vamal

20% discount pentru participarea la evenimente organizate de parteneri și de membrii ELA

Poziționare logo și date de contact pe site-ul arilog.ro, secțiunea dedicată membrilor și

homepage

Promovarea elementelor cheie ale companiei prin găzduire evenimentelor organizate sub egida

ARILOG Hub

Posibilitatea de a face cunoscute performanțele operaționale ale businessului dvs., în cadrul

Asociației, prin transmiterea unor comunicate de presă dedicate
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Silver Gold

Posibilitatea de a prezenta informații reale despre businessul dvs. în cadrul evenimentelor SUPPLY 

CHAIN REACTION (exclusive online)



Beneficii

Bronze

www.arilog.ro | office@arilog.ro | 0740 199 919

Silver Gold

350 

euro

600 

euro

1000 

euro
*Cotizația se plătește în baza unei facturi și este 

valabilă un an de zile de la semnarea documentelor

Tarife preferențiale la contractarea unui stand de expoziție în cadrul Conferinței anuale ARILOG

Tarife preferențiale la contractarea unui pachet de promovare în cadrul evenimentului virtual SUPPLY 

CHAIN REACTION

Promovare gratuită oferită în zona de expunere dedicată exclusiv membrilor Gold, în cadrul

Conferinței ARILOG (stand comun)

1 invitație gratuită la Conferința anuală ARILOG (inclusiv cocktail)

Tarife preferențiale la contractarea unui pachet de promovarea în cadrul evenimentelor ARILOG 

Hub



Adresa de corespondență
Str. Gral Alexandru Radovici nr.16, et. 5, 

sector 2, Bucuresti, 020694

Mobil
0740 199 919

Email
office@arilog.ro

LET'S TALK
DETALII DE CONTACT
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