






open y      ur heart

Eveniment de fashion 
ce se desfasoara din 2013 

la Cluj Napoca, care
ajunge in 2016 la a 9 –a 

editie, menit sa
sensibilizeze publicul cu 

privire la statusul
persoanelor cu dizabilitati
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CASA INCHISA: Aproximativ 300 de participanti, printre care si primarul orasului
Cluj-Napoca, Emil Boc
ENDORSERI: Cosmina Pasarin, Maria Radu, Aminda
PREZENTA LA EMISIUNI LOCALE SI NATIONALE



Sensibilizarea
publicului

cu privire la 
statusul

persoanelor cu 
dizabilitati din 

Romania

Strangerea de 
fonduri pentru

achizitionarea a 
12 scaune cu rotile

pentru
participantele

seriilor precedente
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LOCATIA

Casino Cluj Napoca – centru de cultura urbana
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LOCATIA

Casino Cluj Napoca – centru de cultura urbana
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#1 ne-am propus sensibilizarea publicului cu 
privire la statusul persoanelor cu dizabilitati din 
Romania

#2 militam alături de alte asociatii similare 
pentru elaborarea unei legislatii specifice 
persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu 
legislatia internaţionala

#3 sprijinim persoanele cu dizabilitati din familii 
cu dificultati financiare

#4 sustinem educarea populatiei despre modul de 
ingrijire si conditiile in care traiesc persoanele cu 
afectiuni motorii
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#1 mai mult decat un simplu prestator de servicii 
turistice. Cu noi calatoresc, vad, simt, traiesc, nu 
alearga

#2 inca din 1997, obiectivul principal a fost 
crearea de parteneriate bazate pe incredere, 
siguranta si loialitate, parteneriate in care 
frumosul si siguranta se intrepatrund





#1 Prezenta pe toate materialele promotionale ale 
evenimentului

#2 Promovarea imaginii prin intermediul 
campaniei de PR a evenimentului

#3 Includerea in materialele de Direct Mailing
trimise bazei de date

#4 Prezenta in comunicarile post-eveniment - TV, 
radio, presa scrisă, online, social networks
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BENEFICII:

 10 LOCURI in primul rand langa podium

 Mentionarea brandului in diferite discursuri din 
cadrul evenimentului

 Posibilitatea sustinerii unui discurs despre implicare
sociala

 Integrarea logo-ului pe diverse materiale de 
comunicare a evenimentului ( brosura – sub 
titulatura de “Sponsor Principal”; spider)

 Includerea de materiale de comunicare specifice
sponsorului in pachetul cadou al evenimentului

 Plasarea a diverse materiale de comunicare ale 
sponsorului in diferite zone ale locatiei de desfasurare
a evenimentului
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BENEFICII:

 7 LOCURI in primul rand langa podium

 Mentionarea brandului in diferite discursuri din 
cadrul evenimentului

 Integrarea logo-ului pe diverse materiale de 
comunicare ale evenimentului ( brosura – sub 
titulatura de “Sponsor”; spider)

 Includerea de materiale de comunicare specifice
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 Plasarea a diverse materiale de comunicare ale 
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BENEFICII:

 3 LOCURI in primul rand langa podium

 Integrarea logo-ului pe diverse materiale de 
comunicare ale evenimentului ( brosura – sub 
titulatura de “Sponsor”; spider)

 Plasarea a diverse materiale de comunicare ale 
sponsorului in diferite zone ale locatiei de desfasurare
a evenimentului
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 NO.1 – 1000 EUR

 NO. 2 – 700 EUR

 NO.3 – 300 EUR

* Aceste sume se scad integral din Impozitul pe Profit datorat Bugetului
de Stat, conform Art. 21 alin. 4 lit. (p) Cod Fiscal 
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CUI 31755972, BUCURESTI S6 BANCA TRANSILVANIA,

IBAN: RO20BTRLRONCRT0210977401 

Magda Coman – 0767 267 871 

Valentina Caluser – 0725 580 673 

valentina.caluser@wens.ro
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Multumim!


