


Balul de La Castel, cel mai așteptat eveniment filantropic din regiunea Moldovei, are loc 
pentru al cincilea an consecutiv la Iași, în beneficiul copiilor și tinerilor aflați în dificultate 
asistați de Fundația Serviciilor Sociale Bethany.  

Organizator: Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Co-organizatori: Hotel Restaurant La Castel, Rodotex, Medicover și Agenția Încotro
Data: 15 iunie 2016, ora 19.00
Loc de desfășurare: Hotel Restaurant La Castel, Ballroom
Amfitrioni: Irina Păcurariu și Pavel Bartoș 
Invitat special: Horia Brenciu și HB Orchestra
Concept eveniment: METROPODISEEA, călătorie în 5 acte

Tema evenimentului
Prin cea de-a V-a ediție a evenimentului Balul de La Castel, vă invităm să începeți o călătorie 
fascinantă în 5 orașe spectaculoase ale lumii: Paris, Barcelona, Veneția, Las Vegas și Tokyo. 
METROPODISEEA este o descoperire simbolică a lumii și a sinelui pe care o inițiem în seara zilei 
de 15 iunie 2016. O aventură în care ne însoțim cu arta, frumosul și generozitatea. 

Scopul evenimentului din acest an este de a mobiliza comunitatea, atât mediul de afaceri, 
cât și persoane fizice, alături de programele Fundației Serviciilor Sociale Bethany dedicate 
copiilor și tinerilor în dificultate din Iași și din regiunea Moldovei: programul integrat de terapie 
recuperatorie în cadrul căruia, anual, aproximativ 40 de copii cu afecțiuni motorii și neuro-mo-
torii beneficiază de recuperare personalizată gratuită; programul de burse prin care 20 de tineri 
din mediul rural beneficiază de sprijin financiar și de sesiuni de dezvoltare personală și 
profesională; programul de consiliere dedicat tinerilor aflați în situații dificile din punct de 
vedere emoțional prin care specialiștii Fundației îi ajută, prin ședințe de consiliere și terapie, să 
depășească aceste  probleme.
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~  C Ă L Ă T O R I E  Î N  5  A C T E  ~

M E T R O P    D I S E E A

(continuă pe pagina următoare)



Program artistic
Invitații speciali ne vor purta într-o călătorie imaginară deosebită prin momente artistice de 
muzică și dans spre cele 5 destinații. Balul de La Castel va deveni un eveniment spectacol prin 
prezența electrizantă a artistului Horia Brenciu și HB Orchestra. 

Licitația caritabilă
Opere de artă aparținând unor artiști de renume sau la început de drum, obiecte de colecție sau 
experiențe surpriză vor putea fi licitate în seara de 15 iunie 2016. Toate poartă semnificații neprețuite 
și ne vor plimba, prin simbolistica lor, în cele cinci orașe fascinante.

Despre ediția 2015 a evenimentului:
Cea de-a IV-a ediție a Balului de La Castel poate fi rezumată într-un singur cuvânt: SOLSTITIUM. 
Plecând de la această tematică, ediția din 2015 a devenit basmul nostru românesc: cu Ilene 
Cosânzene, Feți-Frumoși voioși, porturi populare, lanuri de grâu rumenite sub soare, flori de 
câmp și porturi aproape de suflet.

Mai bine de 400 de oameni de seamă au intrat în hora noastră, o horă a binelui, a frumosului și 
a generozității. Datorită lor și celor 140.000 lei mobilizați în urma evenimentului, copiii cu nevoi 
speciale sprijiniți de Fundația Bethany au avut parte de sprijin gratuit în recuperarea psiho-motorie 
pe parcursul anului trecut.

CONTACT
Georgiana Vieru, Coordonator Eveniment | 0743 628 489 | georgiana.vieru@bethany.ro  
Diana Zaharia Cațarschi, Specialist PR | 0741 786 889 | diana.zaharia@bethany.ro 
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GOLD
EVENT SPONSOR

Vizibilitate în eveniment:   
Ocazia de a ține un speech de 3 minute în cadrul evenimentului despre companie și 

implicarea socială a acesteia;   
6 locuri la masă pentru reprezentanții sau invitații companiei;

    Expunere roll-up la eveniment în zona de foaier;
    Mulțumiri în prezentarea moderatorului la început și la final;
    Logo pe programul evenimentului;
    Expunerea brandului în cadrul evenimentului pe ecranele de proiecție existente în sală;
   Posibilitatea de a introduce un produs personalizat al companiei în goodie-bags-urile 
oferite invitaților la eveniment;
     Transmiterea post-eveniment a unui DVD cu înregistrarea evenimentului și fotografii;
    Post eveniment: menționarea brandului în scrisorile de mulțumire către participanți și 
parteneri (aprox. 500 de scrisori).

Vizibilitate media:
    

    Menționarea calității de GOLD EVENT SPONSOR în cadrul spotului video al evenimentului, 
difuzat prin mijloace de promovare outdoor, cât și în online și în multiple locații targetate;
    Includerea numelui companiei/logo-ului pe site-ul evenimentului sub titulatura GOLD 
EVENT SPONSOR (include hyperlink);
   Prezența logo-ului companiei pe panotajul stradal sub titulatura GOLD EVENT SPONSOR;
        Includerea numelui companiei/logo-ului pe Raportul Evenimentului sub titulatura
GOLD EVENT SPONSOR;
    Menționarea numelui companiei în 3 comunicate de presă emise de Fundația Bethany 
înainte și după eveniment referitoare la Balul de La Castel;
  Transmiterea post-eveniment din partea Fundației Bethany a unui Raport Media 
complet, cuprinzând vizibilitatea evenimentului în toate mediile de comunicare: TV, 
radio, presă scrisă, online, social networks, etc;
    Postare dedicată cu logo-ul companiei pe pagina de Facebook a evenimentului.
   

2000 Euro



/BaluldelaCastel

Parteneri principali:

Organizator:


