ROYAL

)

PACHETE

)

)

Pachete Sponsorizare
Gala “Din Inima pentru viitor” si Concert caritabil de sarbatori
PACHET
GOLD

PACHET
SILVER

PACHET
BRONZE

12.000 EURO

6.000 EURO

3.000 EURO

Pachete Partener Gală din Inimă pentru Viitor

12.000 EURO +

6.000 EURO +

3.000 EURO +

+ Concert caritabil de sărbători

6.000 EURO

3.000 EURO

2.000 EURO

(early bird - 50% reducere)*

3.000 EURO

1.500 EURO

1.000 EURO

15.000 EURO

7.500 EURO

4.000 EURO

Pachete Gala din Inimă pentru Viitor

25.000 EURO

*achiziţie până cel târziu 26 octombrie

Pachetele de sponsorizare early-bird pentru acest Concert sunt valabile exclusiv pentru participanţii la Gala din Inimă pentru Viitor

Pachet ROYAL 25.000 euro
Beneficii

Pachet Comunicare

Rezervarea unei mese de 9 persoane-cu confirmare;

Expunere Logo principal, descriere companie și testimonial pe
site-ul dedicat evenimentului;

Menţiune și mulţumiri în cadrul discursului gazdelor evenimentului;
Posibilitate de a acorda un premiu în cadrul evenimentului pentru
implicare socială unui voluntar/ambasador al Fundaţiei;

Expunere Logo pe site-ul Fundaţiei pe home page și pe pagina de
Susţinători, cu loc principal de expunere, sub denumirea Susţinător
Principal 2016;

Membership Club United for Health pe o perioadă de doi ani;

Expunere Logo și mulţumiri pe pagina de Facebook a Fundaţiei;

Branding, Sampling, Product placement în cadrul evenimentului;

Expunere Logo și mulţumiri în cadrul materialului de prezentare
proiectat în cadrul Galei;

Oportunitate de a face product placement în goodie bags;
Reducere 20% din preţul de listă la serviciile medicale din Policlinica
Socială Sala Palatului pentru angajaţi/familiile acestora pentru 1 an;
Proiecţie pe ecrane cu Logo și elementele companiei alături de mulţumiri,
o dată la 30 de minute (minim 6 ori);
Welcome banner cu Logo-ul companiei și al Fundaţiei la intrarea principală;
Certificat pentru implicare socială în ramă suflată cu aur, semnat de
Dr. Wargha Enayati și oferit de o celebritate;
Discurs de 3 minute în cadrul evenimentului al unui reprezentant al companiei;

Mulţumiri în Newsletter, cu secţiune dedicată special companiei
pre și post eveniment;
Expunere Logo companie alături de Logo-ul Fundaţiei pe invitaţiile
transmise pentru participarea la eveniment cu menţiunea sponsor
Royal;
Expunere Logo alături de Logo-ul Fundaţiei cu menţiunea Sponsor
Royal în Mapa de presă a evenimentului;
Expunere Logo alături de Logo-ul Fundaţiei cu menţiunea Sponsor
Royal și mulţumiri speciale în Raportul de follow-up al evenimentului;

Insigne cu Logo-ul companiei purtate de echipa Fundaţiei pe parcursul
întregului eveniment;

Cover page timp de 1 lună pe pagina de Facebook a Fundaţiei
cu Logo-ul companiei și menţiunea Sponsor Royal al Galei din
Inimă pentru Viitor, ediţia a IV-a;

Oportunitate de a personaliza pe perioadă de 1 an - un cabinet din
Policlinica Socială Sala Palatului (din cele disponibile) la alegere/de a primi
pe perioadă de 1 an calitatea de membru fondator al Policlinicii Sociale

Expunere Logo companie încadrat central în spider-ul alături
de Logo-ul Fundaţiei pe materialele evenimentului și încadrat
central pe spider-ul evenimentului;

Sponsor principal (Royal) al concertului caritabil din data de
8 decembrie cu Alexandru Tomescu de la Teatru Evreiesc de Stat.

Expunere 2 pagini în Catalogul evenimentului și testimonial;
Pagină dedicată în raportul anual secţiunea Gala din Inimă pentru
Viitor și testimonial;
Speech integrat în filmul post eveniment.

Promovare ca sponsor ROYAL al concertului caritabil de la Teatrul Evreiesc de Stat din 8 decembrie 2016

Exclusivitate industrie - nici un competitor direct nu va mai fi acceptat ca sponsor al evenimentului
Expunere Logo, descriere companie și testimonial pe site-ul dedicat evenimentului;
Oportunitatea de a face product placement în goodie bags;
Proiecţie pe ecranele din locaţie cu Logo-ul și elementele companiei, alături de mulţumiri, o dată la 45 de minute (minim 4 ori);

Pachet GOLD
12.000 euro

Expunere Logo în Catalogul evenimentului - 1 pagină;

Proiecţie pe ecranele din locaţie cu Logo-ul și elementele companiei, alături de mulţumiri, o dată la 60 de minute (minim 2 ori)
Expunere Logo pe site-ul Fundaţiei în secţiunea Susţinători;
Mulţumiri în Newsletterul dedicat evenimentului;

Pachet SILVER
6.000 euro

Expunere Logo în Catalogul evenimentului - jumătate de pagină;

Rezevarea unei mese de 9 persoane - cu confirmare;
Menţiune și mulţumiri în cadrul discursului gazdelor evenimentului;
Membership Club United for Health pe o perioadă de 1 an;
Reducere 20% din preţul de listă la serviciile medicale din Policlinica Socială Sala Palatului pentru familiile angajaţilor pentru 1
Expunere Logo pe site-ul dedicat evenimentului;
Expunere Logo și mulţumiri pe pagina de facebook a Fundaţiei;
Expunere Logo și mulţumiri în cadrul materialului de prezentare proiectat în cadrul Galei;
Expunere Logo pe invitaţiile transmise pentru participarea la eveniment;
Expunere Logo în Mapa de presă a evenimentului;
Expunere Logo și mulţumiri în Raportul de Follow-up;
Expunere Logo companie pe spider-ul evenimentului și pe materialele evenimentului;
Expunere Logo în Catalogul evenimentului - un sfert de pagină;
Expunere Logo în raportul anual;
Expunere Logo în filmul post eveniment;

Pachet BRONZE
3.000 euro

)

)

Pachete Sponsorizare
Concert caritabil de sarbatori
Pachetul ROYAL

Discurs 3 minute în cadrul evenimentului;
Branding, Sampling, Product Placement în cadrul evenimentului;
otograf renumit, ex: Gâlmeanu, Bulboacă) înrămată cu autograf.

Pachet Comunicare
principal/Royal al Concertului Alexandru Tomescu;

Logo companie alaturi de logo Fundatie pe pagina evenimentului
Logo
E
Pachet Media
Spot radio cu menţiunea ”Eveniment susţinut de ...”
eveniment ( timp de 2 luni).

evenimentului, cu secţiune dedicată special companiei;
principal/Royal în Mapa de presă a evenimentului;

BENEFICII
Rezervare locuri concert – cu confirmare;

)

)

Pachete Sponsorizare
Concert caritabil de sarbatori
GOLD

Declaraţie CEO în materialul de promovare al evenimentului;
Expunere Logo pe invitaţiile transmise, pe categorii de pachet de sponsorizare;
Expunere Logo și mulţumiri pe pagina de Facebook a Fundaţiei;

oferit spectatorilor;

Expunere Logo și mulţumiri în cadrul materialului de prezentare oferit spectatorilor;
Mulţumiri în Newsletterul Fundaţiei;

Expunere Logo în Mapa de presă a evenimentului;

Expunere Logo în Mapa de presă a evenimentului;

Expunere Logo și mulţumiri în Raportul de Follow-up al evenimentului;

Expunere Logo pe spiderul evenimentului;

Expunere Logo pe spiderul evenimentului;

Expunere Logo pe materialul video rulat în background pe timpul
Expunere Logo pe materialul video rulat în background
pe timpul concertului;
concertului;

Expunere
logo peevenimentului;
site-ul dedicat evenimentului;
Expunere logo pe
site-ul dedicat
Expunere
în raportul anual;
Expunere logo în
raportullogo
anual;
Expunere Logo în filmul post eveniment diferenţiat pe categorii de sponsorizare;
Mulţumiri în articole, advertoriale, precum şi
în toate
materialeleale
de evenimentului.
promovare ale evenimentului.
precum şi în toate materialele
de promovare

BRONZE

3.000 EURO

2.000 EURO

16 LOCURI

13 LOCURI

6 LOCURI

Menţiune și mulţumiri în cadrul discursului gazdei evenimentului;

Branding, Sampling, Product
Placement
în cadrul
1 fotografie
împreună
cu evenimentului;
Alexandru Tomescu înrămată;

SILVER

6.000 EURO

+AUTOGRAF

Pachete Individuale
250 EURO

300 EURO

Beneficii

Beneficii

Rezervarea unui loc la eveniment;

Rezervarea unui loc la eveniment;

Menţiune pe site-ul dedicat evenimentului;

Menţiune pe site-ul dedicat evenimentului;

Participare la un eveniment al Clubului
United for Health din anul 2017;

Participare la un eveniment al
Clubului United for Health din anul 2017;

Reducere de 20% din preţul de listă la serviciile medicale din
Policlinica Socială Sala Palatului pentru 1 an.

Reducere de 20% din preţul de listă la serviciile medicale
din Policlinica Socială Sala Palatului pentru 1 an;
1 bilet la concertul caritabil de sărbători
cu Alexandru Tomescu 8 decembrie,
Teatrul Evreiesc de Stat.

