Eveniment aniversar – ediția a X-a
10 ani de responsabilitate socială
10 ani de aer curat
10 ani de voluntariat și entuziasm
Singurul eveniment sportiv caritabil ce are ca scop
împădurirea sudului României, prin programul Pădurea
Copiilor!

Crosul Pădurii Copiilor este cel mai mare eveniment de
alergare pentru pădurile României!
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27 Mai – Pădurea Băneasa
•

Curse adulți 5 – 10 – 15 km

•

Primul antrenament de masă organizat de Pădurea
Copiilor

•

Include timing, încălzire organizată, puncte de refresh pe
traseu, cheering și energia de start!
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3 - 4 Noiembrie – Cros în Parcul Tineretului
•
•
•

Crosul familiei 1 km
Cursa copiilor 500 și 1000 m
Curse adulți 5 – 10 – 15 km

Ateliere și evenimente educaționale dedicate copiilor,
concursuri și surprize.
Tema evenimentului: Pădurea Fermecată (vă invită să
alergați costumați)
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Obiective CPC 2018
Primul antrenament de masă organizat în Pădurea
Băneasa
4.500 de alergători pentru ambele evenimente, mai și
noiembrie
350.000 lei fonduri pentru împăduriri
4 evenimente publice de activare
Mesajul evenimentului transmis către 1,5 milioane de oameni
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Pachet ”Degețel” sau ”Fapta bună mult aduce”
Descriere pachet:
•
•

200 lei / participant / cursa în Băneasa sau Tineretului
investiție 2000 lei (suma reprezintă taxa de participare pentru 50 de copii aflați în
sistemul de protecție socială DGASPC din sectorul 2, partener eveniment)

Beneficii companie
Pentru fiecare adult înscris, 1 inscriere gratuită la cursa copiilor
Tricou cu logo-ul companiei
Clasament intern pentru echipa de alergători care participă la cursele 5,10,15 km

Promovarea companiei pe mijloacele de
(https://www.facebook.com/CrosulPadurii/)

social

media

dedicate

Crosului

Pădurii

Comunicarea parteneriatului în comunicatul de presă și pe site la secțiunea Parteneri
Corporate
Utilizarea facilității fiscale de redirecționare a 20% din impozitul pe profit
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Pachet ”Greuceanu” sau ”Scoate angajatul la alergare!”
Descriere pachet: 600 lei / participant. Include înscriere la probabil cele mai faine 4 curse
din 2018 (Crosul Pădurii Copiilor Băneasa, Crosul Pădurii Copiilor Tineretului, Bucharest
SemiMarathon din 13 mai 2018 și Bucharest Marathon din 15 octombrie)

Beneficii companie
Pentru fiecare 10 înscrieri, o înscriere gratuită pentru angajați și/sau parteneri
Pentru fiecare adult înscris, 1 înscriere gratuită la cursa copiilor
Speech motivațional de 45 minute în companie cu Andrei Roșu sau Marius Alexe (parte a
primei echipe românești de traversare a oceanului Atlantic), pentru cel puțin 30 de înscriși
10 locuri la campania de plantare din toamnă 2018
Clasament intern pentru echipa de alergători care participă la cursele 5,10,15 km

Comunicarea parteneriatului pe social media (Crosul Pădurii și Pădurea Copiilor), în newsletterul organizației și în comunicatul de presă secțiunea Parteneri Corporate
Utilizarea facilității fiscale de redirecționare a 20% din impozitul pe profit
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Pachet ”Cosânzeana” sau ”Împăduritor”
Descriere pachet:
•
•

200 lei / participant / cursa, în Băneasa sau Tineretului
10 euro/km alergat matching din partea companiei și investiție în proiectul de
împădurire

Beneficii companie
Pentru 5 înscrieri, o înscriere gratuită la curse de adulți
Pentru fiecare adult înscris, 1 înscriere gratuită la cursa copiilor
Bornă cu logo-ul companiei la fiecare km pentru sponsorizări mai mari de 2500 euro
Clasament intern pentru echipa de alergători care participă la cursele 5,10,15 km
Speech motivațional în companie cu Andrei Roșu sau Marius Alexe (parte a primei echipe
româneșți de traversare a ocenului Atlantic într-o barcă cu vâsle), pentru sponsorizări mai mari
de 2500 euro
Comunicat de presă/articol dedicat companiei în presa CSR cu accent pe responsabilitatea față
de mediu și angajați
Comunicarea parteneriatului pe social media, newsletter-ul organizației
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Pachet ”Harap Alb”
Descriere pachet:
•
•

6000 euro – susține implicarea activă a 300 de voluntari în organizarea evenimentului
timp de 3 zile, 2 evenimente – Cros Băneasa și Cros Tineretului)
After party cu voluntarii și angajații companiei

Beneficii companie
Branding pe tricou și șapca voluntarilor prezenți în cele 3 zile de eveniment
Posibilitatea de a implica voluntari din rândul angajaților în organizarea evenimentului

Activare în eveniment / prezență cu cort 3x3 m, banner 3/2 m, 4 steaguri)
Branding de angajator în cadrul evenimentului
Comunicat de presă/articol dedicat companiei în presa CSR cu accent pe responsabilitatea față
de mediu și voluntariat
Comunicarea parteneriatului pe social media, newsletter-ul organizației
Utilizarea facilității fiscale de redirecționare a 20% din impozitul pe profit
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Teodora Pălărie
Președinte
Telefon: 0735 854 169
teodora.palarie@padureacopiilor.ro

Mădălina Alexe
Manager proiect
Telefon: 0745116238
madalina.alexe@padureacopiilor.ro
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Carte de vizită Pădurea Copiilor

•
•

•

create

Suprafață pădure (plantată & îngrijită): 620.000 m² de teren
degradat

30.000 de persoane beneficiază în mod direct de pădurile nou

•

3000 de susținători prin sport în 2017

8 comunități împădurite (Vîlcelele&Dragoș-Vodă&Cuza Vodă – jud•

Proiecte de eco-inovare: Aqua Solaris și Creștem Vlăstarii Vlăsiei

Călărași, Drăgănești-Vlașca&Poroschia – jud Teleorman, Ariceștii

prin care creăm un utilaj de plantare forestieră

Rahtivani – jud Prahova, Bărbulești&Roșiori – jud Ialomița)

•

www.padureacopiilor.ro, www.crosulpadurii.ro
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