
11 IUNIE
2022

EDIȚIA A VI-A
10:00-18:00

Parcul Herăstrău

Parcul Herăstrău intrarea Charles de Gaulle Sector 1 , București  

EVENIMENT SPORTIV CARITABIL 

 VOLTAJCONCERTsurpriză

Andrei Oșanu



DESPRE 
 MAREA TZOPĂIALĂ

După doi ani de criză generată de situația pandemică, un început de an marcat de un război aproape de
granițele noastre nordice și implicare masivă în primirea, găzduirea și susținerea vecinilor noștri ucraineni
refugiați, îndrăznim să fim curajoși și să anunțăm organizarea celei de-a VI-a ediții a evenimentului nostru
caritabil Marea Tzopăială. Educația trebuie să continue, copiii au nevoie de un alt viitor! Avem grijă de cei
230 de copii ai centrelor noastre educaționale cu aceeași determinare și responsabilitate! 

Așadar, avem nevoie să ne unim forțele într-un număr cât mai mare să le asigurăm acestor copii condiții
decente pentru a-și continua educația - singura care le poate promite un viitor mai strălucit decât ceea ce
trăiesc în prezent. 

 2 EURO* la 8844 text VISE!
2 euro recurent*

Viață sănătoasă prin sport și nutriție corectă

Vrei să fii și tu alături de noi? Viitorul lor depinde de noi, noi ÎMPREUNĂ!



CE ȚI-AM PREGĂTIT?

ACTIVITĂȚI
SPORTIVE

ATELIERE JOCURI

Kangoo Jumps
Aerobic
Zumba

Circuit training

Ateliere pentru
copii

Atelier de nutriție

Jocurile copilăriei
Șotronul
Elasticul

Țară, țară vrem
ostași



CONCERT VOLTAJ

Trupa VOLTAJ,
prezentă de peste 27

de ani în țara noastră,
a răspuns invitației de

a lua parte la acest
EVENIMENT

 SPORTIV 
CARITABIL.

HAI ȘI TU 
ALĂTURI DE NOI.



DE CE SĂ PARTICIPI?

Câștigi o campanie de CSR pe care o poți promova

Oferi colegilor tăi o zi de TEAMBULDING cu sport, voie bună
și șansa de a fi VOLUNTARI pentru o zi

Beneficiezi de vizibilitate și spațiu de promovare



CUM POȚI AJUTA?

AJUTĂ-NE SĂ AJUNGEM LA CÂT MAI MULȚI OAMENI!

FII SPONSOR/PARTENER AL EVENIMENTULUI

Dă mai departe anunțul despre acest eveniment către colegii tăi

URMĂREȘTE NOUTĂȚILE ȘI DĂ SHARE LA PAGINA DE EVENIMENT



MAREA TZOPĂIALĂ
 

VEZI EDIȚIA 2017 VEZI EDIȚIA 2018 VEZI EDIȚIA 2019

https://www.youtube.com/watch?v=8yD3wRFQ40Q
https://www.youtube.com/watch?v=sWrX8QJqpxc
https://www.facebook.com/fundatiareginamaria/videos/392084744991871/


CE NE DORIM?

Să strângem                                         prin acest eveniment pentru a putea să le oferim
zilnic tuturor celor                                         o masă SĂNĂTOASĂ copiilor din centrele
noastre.

50.000 EUR
230 de copii



În total sunt 230 DE COPII care au acces zilnic la educație în cele 3 centre ale Fundației din
Băneasa, Corbeanca și Clinceni, copii care provin din familii vulnerabile: afectate de sărăcie
extremă, de violență domestică, de infracționalitate, de abandon familial, etc. 

BENEFICIARII
EI AU NEVOIE DE NOI, 

IAR NOI AVEM NEVOIE DE AJUTORUL TĂU!



MISIUNEA
CENTRELOR EDUCAȚIONALE

Prevenirea abandonului școlar și dezvoltarea motivației de a învăța.

Dezvoltare morală, spirituală  și încurajarea implicării în dezvoltarea comunității.

Integrarea copiilor din medii sociale defavorizate, încurajând în același timp implicarea părinților și îmbunătățirea
comunicării și cooperării între familie și școală.

Oferirea dreptului egal la educație tuturor copiilor, prin oferirea de burse gratuite complete copiilor din mediile
vulnerabile.

Asigurarea mesei de prânz a tuturor copiilor. 

Oferirea de sprijin psiho-emoțional prin grupuri de terapie pentru copiii defavorizați.



PACHET
BRONZE

3.000 EURO = 1.000 porții de mâncare
sănătoasă = 45 de copii hrăniți/o lună

CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației;
1 postare pe paginile de Facebook și Instagram ale Fundației (aprox. cu 16k followeri) în care vor fi menționați
toți sponsorii;
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment;
Mențiunea numelui companiei în newsletter-ul pre/post eveniment (la o bază de date de peste 40.000
contacte);
Posibilitatea ca 30 de angajați ai companiei și cu copiii lor, să participe la activitățile sportive organizate și la
concert Voltaj;
1 postare dedicată pe pagina evenimentului.



PACHET
SILVER

6.000 EURO = 2.000 porții de mâncare
sănătoasă = 90 de copii hrăniți/o lună

CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației;
1 postare pe paginile de Facebook și Instagram ale Fundației (aprox. cu 16k followeri) în care vor fi menționați
toți sponsorii;
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment;
Mențiunea numelui companiei în newsletter-ul pre/post eveniment (la o bază de date de peste 40.000
contacte);
Posibilitatea ca 60 de angajați ai companiei și cu copiii lor, să participe la activitățile sportive organizate și la
concert Voltaj;
1 postare dedicată pe pagina evenimentului.



PACHET
GOLD

10.000 EURO = 3.300 porții de mâncare
sănătoasă = 150 de copii hrăniți/o lună
CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației;
1 postare pe paginile de Facebook și Instagram ale Fundației (aprox. cu 16k followeri) în care vor fi menționați
toți sponsorii;
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment;
Mențiunea numelui companiei în newsletter-ul pre/post eveniment (la o bază de date de peste 40.000
contacte);
Posibilitatea ca 80 de angajați ai companiei și cu copiii lor, să participe la activitățile sportive organizate și la
concert Voltaj;
1 postare dedicată pe pagina evenimentului.



PACHET
PLATINUM

15.000 EURO = 5.000 porții de mâncare
sănătoasă = 230 de copii hrăniți/o lună
CE PRIMEȘTI TU?
Logo pe cover-ul evenimentului și pe website-ul Fundației, poziționat preferential și logo pe OOH; 
1 postare pe paginile de Facebook și Instagram ale Fundației (aprox. cu 16k followeri) în care vor fi menționați
toți sponsorii;
Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului în postările pe rețelele de socializare;
Display logo în raportul anual;
Mulțumiri în articolele de presă pre/post eveniment cu un testimonial al unui reprezentant al companiei;
Mențiunea numelui companiei și mulțumiri speciale în newsletter pre/post eveniment (la peste 40.000
contacte);
Posibilitatea ca 100 de angajați ai companiei și cu copiii lor să participe la activitățile sportive organizate și la
concert Voltaj;
4 postări dedicate în pagina de eveniment.

TOȚI COPIII CENTRELOR
NOASTRE VOR FI HRĂNIȚI



Dacă ai întrebări despre pachetele de sponsorizare 
sau despre eveniment, te rog să mă contactezi.

Îți răspund atât la mail, cât și la telefon.

Carmen - Alexandra Marcu
Project Manager - Marea Tzopăială
0751 155 876/carmen.marcu@fundatiainovatiisociale.ro

www.fundatiainovatiisociale.ro

Ne vedem la eveniment
11 Iunie 2022 

10:00-18:00


