


CAUZA NOASTRĂ

160 de copii au nevoie
de noi, dar și de tine!

Educația  

îți dă aaaaripi
Bucuria lor

înseamnă stabilitate

În cele două centre ale 

fundației, ei își schimbă  

zi de zi destinul..  
prin educație

Cu ajutorul profesorilor 
și a trainerilor, creștem
oameni mari - cu vise și  

șanse egale

Pentru a parcurge acești
ani importanți alături de

ei, noi organizăm  

Marea Tzopăială -  

te alături?



#Marea  
Tzopăiala 2 

 

Iar bucuria contează doar
atunci când este împărțită!  

 
Îți propunem să  

împarți bucuria alături de
echipa ta 

pe 9 Iunie, in Herăstrău!

... despre  
bucurie în echipă



DE CE SĂ PARTICIPI?

Câștigi o campanie de CSR, pe care o poți promova #1

#2

#3

#4

Oferi colegilor si partenerilor tăi un super eveniment 
de wellbeing & teambuilding

Beneficiezi de vizibilitate și spațiu de promovare

Cel mai important.. Vei contribui la educația a 160 de
copii!!

AICI EDIȚIA PRECEDENTĂ 

https://www.facebook.com/fundatiareginamaria/videos/1580118638724569/


CE ȚI-AM PREGĂTIT?

ATELIERE  

DE SPORT

Kangoo Jumps 

Aerobic 

Yoga 

Zumba 

Circuit training 

 

ATELIERE 

DE NUTRIȚIE

cu Mihaela Bilic  

Atelier de wellbeing 

Atelier pentru o dietă
sănătoasă 

Atelier de exerciții
pentru  acasă

JOCURI 
DE ECHIPĂ

Marathonul cuplurilor  
Cursa in saci  

Concurs de mâncat legume 

Jocurile copilăriei: Ascunsa, Țara
Țara vrem ostași  
Volei pe iarbâ 

Gâsește comoara



PACHETE DE SPONSORIZARE

BRONZ SILVER GOLD

Nr. participanți 50 100 Nelimitat

Logo pe materiale de
promovare printate

Nr. postări/pagina de fb
cu implicația sponsorului 

Logo pe site

Logo în raport anual

Mențiune in mapa
de presa

Mulțumiri în articole

Logo pe afiș

3,000 Eur 5,000 Eur 10,000 Eur

BENEFICII 
 +EAR

LY BIRD
 -50%

PANA PE 24 MAI 

 



Mențiune in discurs MC

Mențiune in Newsletter
pre si după event

Logo pe invitațiile trimise

Posibilitate de
sampling

Cort propriu 

Tricouri branduite pt
echipă

Exclusivitate /
industrie

Roll-up la eveniment

Logo pe roll-upul
evenimentului

Material video cu
echipa ta

Campanie de  
CSR cu target ales



PARTICIPĂ INDIVIDUAL

Pachet  
all day

Donație minimă 

recomandată  Inscrie-te 

 

Sau scrie-ne la frm@fundatiareginamaria.ro

Și o veste bună: copiii sub 12 ani participă gratuit :) 

50 lei AICI

http://mailto:frm@fundatiareginamaria.ro/
http://donatie.fundatiareginamaria.ro/?step2=50


Devino ambasador
de fapte bune! 

 Trimite această prezentare la cât
mai mulți prieteni!

Dă like&share pe facebook!

Sună-ți colegul de sală și spune-i de
eveniment! 

https://www.facebook.com/events/2105122249725612/


Te-am convins? 

 

Fie că vrei să îți iei echipa din
companie sau vii în  

nume personal, scrie-ne la: 

 

frm@fundatiareginamaria.ro

Tzup, tzup!

http://mailto:frm@fundatiareginamaria.ro/

