Din Inimă pentru
un Alt Viitor

LICITAŢIE CARITABILĂ ONLINE
1 - 18 SEPTEMBRIE 2020

GARDEN PARTY - ADJUDECARE
18 SEPTEMBRIE 2020, STEJARII COUNTRY CLUB

Vă invităm să ne fiţi alături la

LICITAŢIA CARITABILĂ “Din Inimă Pentru Un Alt Viitor”!
Data de începere: 1 septembrie
Data adjudecării: 18 septembrie
Evenimentul caritabil al acestei toamne vine ca o continuare a tradiţiei Fundaţiei Inovaţii Sociale Regina Maria.
În fiecare toamnă în ultimii 7 ani, fundaţia a organizat cel mai mare eveniment al său de fundraising, Gala Din
Inimă pentru Viitor, care a asigurat în mod constant funcţionarea policlinicilor sale sociale și a centrelor
educaţionale.
Anul acesta, contextul ne obligă și pe noi, ca și pe dumneavoastră, să ne reorganizăm toate planurile și să găsim noi
modalităţi de a merge înainte și a continua să oferim speranţă și viitor beneficiarilor noștri. Gala, așa cum o știm, nu
mai poate fi organizată, însă suntem hotărâţi să nu îi abandonăm pe cei care au nevoie de noi acum mai mult ca
niciodată.
Prin această licitaţie, organizată cu ajutorul Casei de Licitaţii Historic, ne propunem să strângem fondurile
necesare pentru continuarea tratamentului celor peste 2700 de pacienţi sociali cât și pentru redeschiderea
centrelor educaţionale din toamnă.

Când? Cum?
1 septembrie – lansăm catalogul online pe platforma www.historic.ro
1 septembrie – 18 septembrie – ești invitat să începi să licitezi pentru loturile preferate. Pentru acest lucru
trebuie să îţi creezi un cont pe platforma Historic.
18 septembrie, ora 18:30 - transmisiune LIVE de adjudecare a loturilor din cadrul Garden Party Stejarii
Country Club

Garden Party
Chiar dacă evenimentele mari, precum Gala Din Inimă pentru Viitor, nu mai pot fi organizate, ne dorim
să nu abandonăm definitiv ideea de a ne aduna fizic, pentru a face fapte bune. De aceea, pe data de 18 septembrie
începând cu ora 16:00 vom organiza un cocktail restrâns (50 persoane) la Stejarii Country Club pentru
adjudecarea loturilor, dar și pentru networking. Licitaţia va fi transmisă live din timpul evenimentului. Platforma pe
care se va transmite evenimentul poate susţine până la 1.000 de participanţi în același timp.

Implicarea ta
1. Devino Partener al licitaţiei prin achiziţionarea unui pachet de sponsorizare (vezi mai jos) și participă atât la
Licitaţia live cât și la Garden Party;
2. Cumpără bilet de participare la Garden Party în valoare de 500 de Euro și participă ca persoană fizică la
licitaţia live;
3. Licitează online între 1 – 18 septembrie pe platforma historic.ro. Înscrie-te și participă la licitaţie de oriunde
te-ai afla, licitează cât mai multe loturi și ajută astfel cât mai mulţi beneficiari ai fundaţiei!
4. Donează produse, servicii sau experienţe pentru licitaţia caritabilă.

Despre Anul 2020
La începutul anului ne făceam cu toţii planuri, stabileam bugete și
făceam previziuni despre anul 2020, dar toate au fost date brusc
peste cap. Ceva neprevăzut ne-a obligat să ne reorganizăm vieţile
din temelii. Când primii pacienţi COVID-19 au început să fie
confirmaţi și la noi în ţară, am realizat că ceea ce facem pentru
beneficiarii noștri nu este suficient, așadar am făcut tot posibilul să
răspundem și cererilor de aparatură și alte materiale venite dinspre
spitalele de stat.

În luna martie am deschis Fondul de Necesitate, cu ajutorul căruia
am reușit să donăm un aparat nou de ventilaţie mecanică, am
reparat 19 astfel de aparate din București și din ţară, am donat un
aspirator cu injecţie-extracţie la Spitalul Clinic Colentina, am
produs 5630 de viziere și am livrat 27 de tonă de apă.

Totul fără să ne abandonăm pacienţii și copiii pe care îi avem în responsabilitate.
În prezent, pandemia continuă ne afecteze puternic vieţile. Ambele Centre
Educaţionale sunt închise și numărul pacienţilor noi, bolnavi cronici, este într-o
continuă creștere, ei fiind în continuare ignoraţi de sistemul public de sănătate.
Prin această licitaţie ne propunem să strângem fondurile necesare pentru a
putea redeschide în septembrie Centrele Educaţionale în condiţii de maximă
siguranţă și să-i susţinem pe cei 200 de copii de care ne ocupăm, fiindcă riscul
de abandon școlar a crescut exponenţial în acest an, dar și să continuăm să
oferim tratament celor care au nevoie de noi mai mult ca oricând.
Vă mulţumim pentru generozitate!

Pachete Sponsorizare
BENEFICII

BRONZE SILVER GOLD
2000 EURO

3500 EURO

IMPACT SOCIAL
2 LOCURI LA EVENIMENT
LOGO
catalog online
catalog printat
newsletter pre/post licitaţie/eveniment
fundal scenă
pe ecran eveniment și în live streaming
pe website-ul Fundaţiei
în raportul anual
MENȚIUNE
nume în newsletter pre/post licitaţie/eveniment
în comunicat de presă pre/post licitaţie/eveniment
live în timpul evenimentului
nume în raportul anual

Postare de mulţumire cu logo pe reţelele sociale
Placement de materiale promoţionale tipărite

Testimonial în catalogul printat, newsletter și social media
Video de prezentare al companiei pe ecrane înaintea licitaţiei
Diplomă specială de recunoaștere semnată de Dr. Wargha Enayati
Pentru minim 1000 euro licitaţi în cadrul evenimentului,
postare specială pe pagina evenimentului de susţinător al
pacienţilor/copiilor.

Pentru pachetele de sponsorizare descarcă de AICI contractul de sponsorizare.
Pentru participarea ca Persoană Fizică la Garden Party poţi face AICI donaţia ta.

5000 EURO

PACHET MEDIA
BRONZE SILVER GOLD
2000 EURO

3500 EURO

5000 EURO

Vizibilitate timp de 2 săptămâni pe
platforma Historic.ro
Vizibilitate către 1.000 de
persoane pe platformă în timpul
licitației (ONLINE)
Vizibilitate către 50 persoane la
Garden Party (OFFLINE)
Filmarea întregului eveniment de
cel puțin un canal de televiziune
Interviu și reportaj TV

BENEFICIU EXTRA!

Persoana care va licita cea mai mare sumă în cadrul licitaţiei va
putea beneficia de vizibilitate sporită în media, interviu TV, reportaj
TV și presă scrisă.

Licitaţie Caritabilă
Ca de fiecare dată ne dorim să vă oferim acces la obiecte unice și experienţe memorabile,
atât pentru dumneavoastră cât și pentru compania dumneavoastră!

Ce veţi găsi la licitaţia noastră
Opere de artă, obiecte rare, bijuterii, excursii în locaţii de excepţie, oferte medicale
personalizate, experienţe amuzante sau pline de adrenalină, toate vă așteaptă să le
descoperiţi începând cu 1 septembrie.
Vedeţi mai jos cataloagele licitaţiilor din anii trecuţi:
Catalog 2019
Catalog 2018
Pentru detalii legate de pachetele de sponsorizare
Violeta Bell | 0724.173.553 | violeta.bell@fundatiainovatiisociale.ro
Pentru detalii legate de donaţiile de produse:
Andreea Bîtcă | 0731.801.441 | andreea.bitca@fundatiainovatiisociale.ro
Urmărește pagina evenimentului de FACEBOOK: AICI
Mai multe informaţii despre eveniment: AICI

Vă așteptăm!

