
Mapă de sponsorizare

Eveniment caritabil organizat anual la Iași în beneficiul copiilor și tinerilor în dificultate asistați de
Fundația Serviciilor Sociale Bethany. 

14 8

CelestialCelestial



Balul de La Castel este cel mai așteptat eveniment filantropic din regiunea Moldovei  și are loc în fiecare an la 
Iași în beneficiul copiilor și tinerilor în dificultate asistați de Fundația Serviciilor Sociale Bethany. 

Organizator: Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Parteneri: Hotel Restaurant La Castel, Agenția Încotro, Rodotex, Saria
Data: 14 iunie 2018, ora 19.00
Loc de desfășurare: Hotel Restaurant La Castel, Ballroom
Amfitrioni: Melania Medeleanu și Pavel Bartoș

Tema evenimentului:
CELESTIAL, Ediția a VII-a a evenimentului caritabil Balul de La Castel, va aduce printre noi, pentru o seară, 
frânturi (re)descoperite din întregul Univers, va transforma invitații în călători interplanetari, va aduce mai 
aproape de oameni planete decorate cu praf de stele, îi va ridica de la sol și îi va lăsa, pentru câteva ceasuri, să 
plutească liberi în băi de culoare și jocuri de lumini.

Program artistic și licitație caritabilă
Invitați speciali, opere de artă, creații vestimentare, obiecte de valoare și experiențe surpriză, toate vor fi elemen-
tele magice care vor contura un bal de poveste.

Scopul evenimentului:
Continuăm să fim aproape an de an copiilor în dificultate datorită dumneavoastră, celor care spuneți Prezent iniți-
ativelor noastre. Și în acest an, pe 14 iunie, vă propunem să ne îndreptăm atenția către copiii pe care noi, Fundația 
Bethany, îi susținem în programele noastre:

- 40 de copii cu dizabilități pe care îi susținem printr-un Program integrat de terapie recuperatorie; sunt 
copii cu afecțiuni motorii și neuro-motorii care beneficiază de ședințe de recuperare personalizată gratuite.
- 45 de elevi din mediul rural, copii cu rezultate excepționale la învățătura, dar cu venituri modeste, beneficiază  
de sprijin financiar și de activități de dezvoltare personală și profesională în cadrul Programului de burse. 
- copiii din medii dezavantajate sunt sprijiniți anual prin Programe de tip after-school unde le oferim suport 
la teme, o masă caldă și multă susținere.
- tinerii cu boli cronice, adicții și tulburări de comportament beneficiază de consiliere psihologică gratuită 
pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin Programul de consiliere.
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Despre ediția 2017 a evenimentului caritabil:
Odată ca niciodată  a fost numele sub care ne-am lăsat anul trecut purtați prin cele mai frumoase povești ale 
copilăriei. 

În compania amfitrionilor Melania Medeleanu și Pavel Bartoș, emoția, buna dispoziție și generozitatea au 
transformat seara caritabilă într-o puternică mișcare filantropică în sprijinul copiilor din programele noastre, iar 
invitații speciali al serii,  Trupa VUNK, au oferit un show plin de energie. Au fost alături de noi la eveniment peste  
400 de invitați și parteneri, împreună cu care am mobilizat suma de 60.000 EUR în sprijinul programelor 
Fundației Bethany.
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Pachete de sponsorizare
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Avantajele calității de SPONSOR pentru imaginea companiei:

    Asocierea cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany, organizație națională activă în domeniul protecției drep-
turilor copilului din 1994.

    Asocierea cu un eveniment de înaltă ținută, devenit tradiție în comunitatea ieșeană.
Balul de La Castel se află la a VII-a ediție, fiind apreciat ca cel mai așteptat eveniment social din regiunea Moldovei.

    Crearea de oportunități de comunicare și PR
Evenimentul se bucură de apreciere și vizibilitate nu doar în Iași, ci la nivel național. În fiecare an are parte de o 
importantă campanie de comunicare și mediatizare, oferind companiilor partenere posibilitatea de a-și spori 
reputația și a-și face cunoscute inițiativele de responsabilitate socială.

Modalitățile de colaborare sunt prezentate în cele ce urmează.



Beneficii sponsor
În cadrul evenimentului

DIAMOND EVENT SPONSOR
5000 euro

Asigură terapia recuperatorie 
pentru 30 de copii cu 

dizabilități timp de o lună 

MASĂ COMPANIE
2000 euro

Asigură activități de prevenire 
a abandonului familial și 

școlar pentru 30 de copii din 
comunități rurale

GOLD EVENT SPONSOR
3000 euro

Asigură bursa anuală și acces 
la servicii educaționale pentru 

7 copii din mediul rural

Beneficii sponsor - În cadrul evenimentului Beneficii sponsor - Vizibilitate media

Ocazia de a ține un speech de 5 minute 
în cadrul evenimentului despre companie 
și implicarea socială a acesteia.

Ocazia de a ține un speech de 3 minute 
în cadrul evenimentului despre companie 
și implicarea socială a acesteia.

O masă marcată cu numele companiei 
și 10 locuri pentru reprezentanții sau 
invitații acesteia.

O pagină dedicată în catalogul de 
licitație al evenimentului tipărit în 
400 de exemplare.

Promovare logo pe programul 
evenimentului.

Expunerea brandului cu prioritate pe 
ecranele de proiecție existente în sală.

Includerea logo-ului companiei pe 
panourile luminoase expuse la 
intrarea la eveniment, alături de 
logo-ul Organizatorului

Posibilitatea de a introduce un produs 
personalizat al companiei în goodie- 
bags-urile oferite invitaților la 
eveniment.

Menționarea brandului în scrisorile 
de mulțumire post-eveniment către 
participanți și parteneri (aprox. 500 
scrisori).

O masă marcată cu numele companiei 
și 10 locuri pentru reprezentanții sau 
invitații companiei.

O masă marcată cu numele companiei 
și 10 locuri pentru reprezentanții sau 
invitații acesteia.

Mulțumiri în prezentarea moderatorului 
la începutul și la finalul evenimentului.

Mulțumiri în prezentarea moderatorului 
la începutul și la finalul evenimentului.

Mulțumiri în prezentarea moderatorului 
la începutul și la finalul evenimentului.

Promovare logo pe programul 
evenimentului.

Expunerea brandului pe ecranele de 
proiecție existente în sală. Expunerea brandului pe ecranele de 

proiecție existente în sală.

Posibilitatea de a introduce un produs 
personalizat al companiei în good-
ie-bags-urile oferite invitaților la 
eveniment.

Menționarea brandului în scrisorile 
de mulțumire post-eveniment către 
participanți și parteneri (aprox. 500 
scrisori).



Beneficii sponsor - În cadrul evenimentului Beneficii sponsor - Vizibilitate media

PAG. 1 - continuă pe verso

Beneficii sponsor
Vizibilitate media

DIAMOND EVENT SPONSOR
5000 euro

Asigură terapia recuperatorie 
pentru 30 de copii cu 

dizabilități timp de o lună 

MASĂ COMPANIE
2000 euro

Asigură activități de prevenire 
a abandonului familial și 

școlar pentru 30 de copii din 
comunități rurale

GOLD EVENT SPONSOR
3000 euro

Asigură bursa anuală și acces 
la servicii educaționale pentru 

7 copii din mediul rural

Menționarea calității de DIAMOND EVENT 
SPONSOR în cadrul spotului radio difuzat 
pe plan regional în perioada premergătoare 
evenimentului (min. 3 săptămâni).

Menționarea calității de DIAMOND EVENT 
SPONSOR în cadrul spotului video al 
evenimentului, difuzat prin mijloace de 
promovare TV, cât și în online și în 
multiple mijloace targetate.

Menționarea calității de GOLD EVENT 
SPONSOR în cadrul spotului video al 
evenimentului, difuzat prin mijloace de 
promovare TV, cât și în online și în 
multiple mijloace targetate.

Realizarea și publicarea unui articol în 
presa scrisă locală pe tema evenimentului 
și a implicării sociale a companiei. 
Promovarea materialului atât pe pagina 
de FB a evenimentului, cât și a Fundației 
Bethany.

Transmiterea unui newsletter dedicat 
către baza de date cu aproximativ 3000 de 
persoane din mediul business ieșean și 
regional.

Participarea, alături de reprezentanții 
Fundației Bethany, la o emisiune televizată 
pe tema evenimentului și a implicării 
sociale a companiei.

Realizarea și publicarea unui articol în 
presa scrisă locală pe tema evenimentului 
și a implicării sociale a companiei. 
Promovarea materialului atât pe pagina 
de FB a evenimentului, cât și a Fundației 
Bethany.

Includerea numelui companiei/logo pe 
site-ul evenimentului sub titulatura de 
DIAMOND EVENT SPONSOR (include 
hyperlink).

Includerea numelui companiei/logo pe 
site-ul evenimentului sub titulatura de 
GOLD EVENT SPONSOR (include hyperlink).

Includerea numelui companiei/logo pe 
site-ul evenimentului sub titulatura de 
SILVER EVENT SPONSOR (include 
hyperlink).



Beneficii sponsor - În cadrul evenimentului Beneficii sponsor - Vizibilitate media

PAG. 2 - continuare verso

Beneficii sponsor
Vizibilitate media

DIAMOND EVENT SPONSOR
5000 euro

Asigură terapia recuperatorie 
pentru 30 de copii cu 

dizabilități timp de o lună 

MASĂ COMPANIE
2000 euro

Asigură activități de prevenire 
a abandonului familial și 

școlar pentru 30 de copii din 
comunități rurale

GOLD EVENT SPONSOR
3000 euro

Asigură bursa anuală și acces 
la servicii educaționale pentru 

7 copii din mediul rural

Includerea numelui companiei/logo pe 
Raportul Evenimentului sub titulatura 
DIAMOND EVENT SPONSOR

Menționarea numelui companiei în 3 
comunicate de presă emise de Fundația 
Bethany înainte și după eveniment 
referitoare la Balul de La Castel.

Includerea numelui companiei/logo pe 
Raportul Evenimentului sub titulatura 
GOLD EVENT SPONSOR.

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.

Menționarea numelui companiei în 3 
comunicate de presă emise de Fundația 
Bethany înainte și după eveniment 
referitoare la Balul de La Castel.

Menționarea numelui companiei în 3 
comunicate de presă emise de Fundația 
Bethany înainte și după eveniment 
referitoare la Balul de La Castel.

Două postări dedicate cu logo-ul companiei 
pe pagina de Facebook a Evenimentului.

Postare dedicată cu logo-ul companiei pe 
pagina de Facebook a Evenimentului.

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.



Pachet partener principal
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      II Vizibilitate în cadrul evenimentului
• Oportunitatea de a ține o prezentare de 10 minute în deschiderea evenimentului despre companie și implicarea socială a 
acesteia; prezentarea poate fi însoțită de un material multimedia, organizatorii asigurând suportul logistic necesar;
• Includerea unui alt moment dedicat companiei în cadrul evenimentului sub forma unei tombole oferind, astfel, posibilitatea 
de a puncta și mai bine serviciile companiei;
• O masă poziționată preferențial, marcată cu numele companiei și 10 locuri pentru reprezentanții sau invitații acesteia;
• Includerea logo-ului companiei pe panourile luminoase expuse la intrarea la eveniment, alături de logo-ul Organizatorului;
• Mulțumiri în prezentarea moderatorului la începutul și la finalul evenimentului;
• Expunerea preferențială a brandului în cadrul evenimentului pe ecranele de proiecție existente în sală;
• Logo pe programul evenimentului sub titulatura de PARTENER PRINCIPAL;
• O pagină dedicată în catalogul de licitație al evenimentului;
• Diplomă de recunoștință (PREMIUL EXCELENTIA), cu un layout exclusivist, oferit în cadrul evenimentului.

      IV Vizibilitate media
• Menționarea calității de PARTENER PRINCIPAL în cadrul spotului radio difuzat pe plan regional în perioada premergătoare 
evenimentului (minim trei săptămâni); 
• Includerea logo-ului companiei, sub titulatura de PARTENER PRINCIPAL, în spotul de prezentare a evenimentului ce va fi 
difuzat pe TV, în locații indoor (minim 15 locații) targetate;
• Prezența într-o emisiune televizată, alături de reprezentanții organizatorului, pe tema Responsabilității Sociale și implicării 
în comunitate a companiei;
• Publicarea unui interviu cu un reprezentant al companiei într-o publicație locală pe tema Responsabilității sociale și 
implicării în comunitate a companiei;
• Menționarea numelui companiei în 3 comunicate de presă emise de Fundația Bethany înainte și după eveniment, cu 
posibilitatea de a include o declarație din partea companiei privitoare la parteneriat;

Promovare online: 
• Transmiterea unui newsletter personalizat către baza de date cu aprox. 3000 de invitați ai edițiilor anterioare ale 
evenimentului;
• Includerea numelui companiei/logo-ului pe site-ul evenimentului sub titulatura PARTENER PRINCIPAL (include hyperlink);
• Promovarea companiei sub titulatura de PARTENER PRINCIPAL prin promovarea spotului evenimentului în rețele de 
socializare, către un public targetat.
• Trei postări dedicate cu logo-ul companiei pe pagina de facebook a evenimentului.
• 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;
• Includerea numelui companiei/logo-ului pe Raportul Evenimentului sub titulatura PARTENER PRINCIPAL;
• Copyright la toate materialele foto&video pentru editări ulterioare și folosirea acestora în campaniile de comunicare ale 
companiei;

      I Beneficii generale
• Oferirea titulaturii de PARTENER PRINCIPAL în cadrul ediției numărul VII a evenimentului Balul de La Castel;
• Compania va beneficia de exclusivitate în cadrul evenimentului în ceea ce privește domeniul în care activează.



Pachet partener
Sponsorizări in kind
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• *O Invitație de două persoane la eveniment;
• Mulțumiri în prezentarea moderatorului la începutul evenimentului și la final;
• Expunerea brandului în cadrul evenimentului pe ecranele de proiecție existente în sală;
• Prezența logo-ului pe site-ul evenimentului la secțiunea PARTENERI;
• Posibilitatea de a introduce un produs personalizat al companiei în goodie-bags-urile oferite invitaților la eveniment;
• Menționarea numelui companiei în 2 comunicate de presă emise de Fundația Bethany înainte și după eveniment referitoare 
la Balul de La Castel;
• Postare dedicată cu logo-ul companiei pe pagina de Facebook a evenimentului.

*Acest beneficiu se aplică pentru contribuții în valoare de minim 500 euro.



/BaluldelaCastel

Organizator:

Parteneri:


