
CONTRA 
CRONOMETRU,
PENTRU TIMPUL LOR
Intra în Team HOSPICE la Maratonul Raiffeisen
București 2021 și dedică alergarea ta 
copiilor și adulților cu boli incurabile din România.

30-31 octombrie: Eveniment fizic
30 octombrie – 15 noiembrie: Cursa virtuală

PACHETE DE SPONSORIZARE

team.hospice.ro
Facebook.com/HospiceCasaSperantei



Din 1992, HOSPICE Casa Sperantei există în Romania și este alaturi de copiii și adultii cu boli 
incurabile și de familiile acestora. Pana acum, fundaţia a oferit servicii complete de îngrijire 
paliativă pentru peste 40.000 de oameni. 

În fiecare an, peste 172.000 de români se lupta cu o boala incurabilă și au nevoie de grijă, sprijin
și îndrumare. 

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

Despre noi



Organizația are două spitale cu servicii integrate, în Brasov și Bucuresti, echipe
mobile în patru orașe – București, Brașov, Făgăraș și Zărnești, șase sedii destinate
oferirii de îngrijire paliativă și educație și peste 100 de paturi pentru internare și
activități adiacente, destinate îngrijirii persoanelor diagnosticate cu boli
incurabile. 

HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în
centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul
pacienților și în spitalele partenere. În cei 29 de ani de existență, HOSPICE a adus
alinare și speranță pentru peste 40.000 de copii și adulți.

În 2019, HOSPICE Casa Speranței a deschis la Adunații Copăceni un centru
sociomedical unic în România și în estul Europei, ai cărui beneficiari sunt copiii cu
boli rare și cu prognostic de viață limitat alături de familiile lor.

Te invităm să ni te alături



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

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. 



Premiul I, în 2012, 
pentru implicare socială.
Cea mai mare echipă de voluntari

Recunoaștere oficială

Premiul II, în 2014,
pentru implicare socială.
Recordul Guinness pentru alergare sincron și pentru cea 
mai mare echipă de alergători la maratonul București

TeamHOSPICE a fost premiată de 
două ori la Gala Societăţii Civile



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

Ambasadorii 
TeamHOSPICE



În 2019, peste 1500 de alergători au făcut parte din Team HOSPICE la Semimaratonul București
și 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
150.000 de euro care ne-au ajutat să oferim servicii gratuite de îngrijiri paliative pentru adulţii și 
copii beneficiari ai fundaţiei.

Impactul TeamHOSPICE



Beneficii

35 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 2019: 
18.000 alergători, aproximativ 15.000 de oameni în zona de start + 
30.000 de persoane din public).

Pachet de sponsorizare
Powered by • 25.000 €

Acest pachet poate fi accesat de o singură companie



Pachet de sponsorizare
Powered by • 25.000 €

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.)

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)



Beneficii
25 de 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.)

Pachet de sponsorizare
Principal• 15.000 €

Acest pachet poate fi accesat de mai multe companii



Beneficii
15 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.)

Pachet de sponsorizare
Principal • 10.000 €

Acest pachet poate fi accesat de mai multe companii



Beneficii
10 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.)

Pachet de sponsorizare
Secundar • 5.000 €

Acest pachet poate fi accesat de mai multe companii



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.)

Pachet de sponsorizare
Secundar • 3.000 €

Acest pachet poate fi accesat de mai multe companii



Pentru mai multe detalii:

DAN POPESCU
dan.popescu@hospice.ro
0732 310 953

team.hospice.ro
facebook.com/HospiceCasaSperantei

instagram.com/hospice_casa_sperantei

mailto:dan.popescu@hospice.ro

