
CONTRA 
CRONOMETRU,
PENTRU 
TIMPUL LOR!

PACHETE DE
SPONSORIZARE

team.hospice.ro
facebook.com/TeamHOSPICE

Intră în Team HOSPICE la 
Maratonul București Raiffeisen 
Bank 2017 și dedică alergarea ta
copiilor și adulţilor cu boli 
incurabile din România.
14-15 OCTOMBRIE 2017



Despre noi

În fiecare an, peste 160.000 de români se luptă cu o boală incurabilă și au nevoie 
de grijă, sprijin și îndrumare. 

Din 1992, HOSPICE Casa Speranţei există în România și este alături de copiii și 
adulţii cu boli incurabile și de familiile acestora. Până acum, fundaţia a oferit 
servicii complete de îngrijire paliativă pentru peste 22.000 de oameni.

Pentru că toate serviciile sunt oferite gratuit, HOSPICE are nevoie de fonduri pentru a 
continua să fie alături de cei care se luptă cu un diagnostic necruţător. Pe www.hospice.ro 
poţi găsi mai multe informaţii despre proiectele organizaţiei și poţi afla cum să te implici 
pentru ca acestea să devină realitate.



Te invităm 
să ni te alături

În prezent, HOSPICE Casa Speranţei are două centre, unul în Brașov 
și altul în București, în care pacienţii beneficiază de servicii integrate 
de îngrijire paliativă. De asemenea, activitatea fundaţiei se desfășoară 
prin intermediul unor echipe mobile, în Făgăraș și Zărnești.

În acest an, HOSPICE Casa Speranţei va inaugura, la Adunaţii 
Copăceni, un centru socio-medical unic în România și în estul Europei, 
ai cărui beneficiari vor fi copiii cu boli rare și cu prognostic de viaţă 
limitat, alături de familiile lor.

De-a lungul timpului, organizaţia a format și pregătit profesioniști în 
paliaţie și a creat modele pentru acordarea serviciilor de acest tip.

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul miilor de susţinători 
care au înţeles că nici o persoană care înfruntă o boală incurabilă nu 
trebuie să fie singură în lupta sa.

Centrul HOSPICE din Brașov

Inaugurat în 2002

Centrul HOSPICE din București

Inaugurat în 2014



Team HOSPICE

Team HOSPICE participă în fiecare an la cele mai 
vizibile evenimente de alergare din București: 
Semimaratonul București OMV Petrom și 
Maratonul București Raiffeisen Bank.

De la un an la altul, Team HOSPICE este o echipă 
tot mai mare. 

Implicarea companiilor alături de noi la aceste 
evenimente sportive este decisivă. 



Ambasadori 
Team HOSPICE

În fiecare an, Team HOSPICE 
este susţinută de zeci de 
persoane publice. Cu toţii joacă 
rolul de ambasadori pentru 
cauza HOSPICE.

Gianina Corondan

Florentina Opriș

Andrei Roșu

Adina Buzatu Doru Todoruţ

Carmen Bruma



Impactul
Team HOSPICE

Anul trecut, peste 850 de alergători 
au făcut parte din Team HOSPICE la 
Semimaratonul București la Maratonul 
București. Efortul lor a fost dedicat 
celor care luptă cu o boală incurabilă.

Cu ajutorul alergătorilor noștri și al 
companiilor partenere am reușit să 
strângem peste 115.000 de euro.

Această sumă acoperă costul pentru 
650 de zile de internare în centrele 
organizaţiei, pentru 2250 de participări 
în centrele de zi ale fundaţiei și pentru 
1150 de vizite ale echipelor medicale la 
domiciliul pacienţilor HOSPICE. 



Pachet de sponsorizare 
Powered by • 20.000 €

Beneficii:

25 de înscrieri gratuite +

Implicare alături de o cauză de impact și
responsabilizarea socială.

Asocierea brandului cu Team HOSPICE, cea mai mare echipă 
care susţine o cauză socială și participă la unul dintre cele 
mai populare evenimente din România (estimare 2017: 
16.000 alergători, aproximativ 15.000 de oameni în zona de 
start + 20.000 de persoane din public).



Pachet de sponsorizare Powered by • 20.000 €

Vizibilitate la eveniment:

Logo exclusiv poziţionat pe faţa tricoului Team HOSPICE

Logo-ul pozitionat prioritar în interiorul cortului Team HOSPICE

Logo-ul cel mai vizibil în componenta online - sute de fotografii postate în social media

Produs/flyer în kit-ul de alergător Team HOSPICE (la cerere)

Tricou personalizat pentru fiecare alergător care reprezintă compania (numele alergătorului inscripţionat pe tricou)

Vizibilitatea înainte și după eveniment:

Logo-ul poziţionat prioritar pe siteul 
team.hospice.ro

Menţionarea numelui companiei în toate 
comunicările realizate de HOSPICE în 
legătură cu evenimentul (comunicate de 
presă, postări pe reţelele de socializare, 
emailing către alergători și susţinători etc.)



Pachet de sponsorizare
Principal • 5.000 €

Beneficii:
10 înscrieri gratuite +

Vizibilitate la eveniment:
Poziţie primară a logo-ului companiei pe spatele tricourilor 
alergătorilor Team HOSPICE

Logo poziţionat în interiorul cortului Team HOSPICE

Logo prezent în mediul online - sute de fotografii postate  în
social media

Produs/flyer în kit-ul de alergător Team HOSPICE (la cerere)

Vizibilitatea înainte și după eveniment:
Logo pe site-ul team.hospice.ro

Menţionarea numelui companiei în toate 
comunicările realizate de HOSPICE în legătură cu evenimentul 
(comunicate de presă, postări pe reţelele de socializare, emailing către 
alergători și susţinători etc.)

Pachetul de sponsorizare Principal poate fi accesat de mai multe companii.



Pachet de sponsorizare
Secundar • 3000 €

Beneficii:
5 înscrieri gratuite +

Vizibilitate la eveniment:
Poziţie secundară a logo-ului companiei pe spatele
tricourilor alergătorilor Team HOSPICE

Logo poziţionat în interiorul cortului Team HOSPICE

Logo prezent în mediul online - sute de fotografii
postate în social media

Vizibilitatea înainte și după eveniment:
Logo pe site-ul team.hospice.ro

Menţionarea numelui companiei în toate 
comunicările realizate de HOSPICE în legătură cu 
evenimentul (comunicate de presă, postări pe reţelele de 
socializare, emailing către alergători și susţinători etc.)

Pachetul de sponsorizare Secundar poate fi accesat de mai multe companii.



Contactează-ne!

Pentru mai multe detalii:
Aura Goia
aura.goia@hospice.ro
Telefon: 0732 310 953

team.hospice.ro facebook.com/TeamHOSPICE


