
 
 

Persoana de contact:   Victoria Condrat             
info@hospice.md           +373 681 66 997 

Notă: Vă rugăm să ne comunicați ce pachet de sponsorizare ați selectat până la data de 25 aprilie 2019.  

Pachetul ROYAL – 7000 euro 
 

Pachetul Royal asigură: 
*** Circa 350 vizite timp de o lună la domiciliul pacienților 

*** Salariul anual pentru două asistente medicale, persoanele - cheie în îngrijirea 
paliativă  

Beneficii:   
 O masă pentru 10 persoane la Balul de 

Caritate „Hospice Angelus Moldova” 
(în valoare de 1000 Euro); 

 O zonă specială amenajată în holul 
central pentru plasarea bannerelor și a 
produselor reprezentative; 

 Plasarea materialelor promoționale în 
„goodies bags„ și transmiterea lor 
invitaților la plecare; 

 Proiectarea pe ecrane a Logo-ului 
alături de mulțumiri (minim de 6 ori); 

 Plasarea logo-ului companiei pe 
banner-ul de bun venit de la intrarea 
principală;  

 Certificat pentru implicare socială și 
susținere a fundației noastre;  

 Discurs de 3 minute în cadrul 
evenimentului a unui reprezentant al 
companiei; 

 Amplasarea Logo-ului companiei pe 3 
mașini ale „Hospice Angelus 
Moldova”, pe o perioadă de 12 luni.  

 Mențiuni și mulțumiri din partea 
gazdei evenimentului. 

Pachet de comunicare: 
 Pagină dedicată companiei în Raportul 

anual de activitate (anul 2018) a 
Fundației noastre; 

 Mulțumire în Newsletter/Comunicat 
informațional, într-o secțiune dedicată 
special companiei, înainte și după 
eveniment; 

 Imagine copertă pe pagina noastră de 
Facebook cu logo-ul companiei și 
mențiunea ca sponsor Royal al Balului de 
Caritate „Hospice Angelus Moldova” 
anual, ediția a X-a, timp de o lună;  

 Amplasarea logo-ului pe photo wall 
(poziție prioritară); 

 Publicitate în programul oficial tipărit 
pentru eveniment (primele două pagini 
A4); 

 Expunerea Logo-ului și descrierea 
companiei pe site-ul fundației în 
secțiunea Evenimente și Parteneri; 

 Amplasarea logo-ului pe site-ul 
hospice.md pentru 12 luni; 

 Promovarea pe rețelele de socializare 
înainte și după eveniment; 

 Mențiunea „Sponsor Royal Exclusiv”, în 
comunicatul de presă al evenimentului; 

 Amplasarea logo-ului sponsorului pe 
pozele oficiale ale evenimentului.  

  

Pachetul Royal este exclusiv și va fi oferit unui singur 
solicitant după principiul „primul venit – primul servit”.  
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Pachetul Golden – 5000 euro 

 
Pachetul Gold asigură: 

*** Alimentarea copiilor din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Padiatrice „Casa 
Angelus” pe parcursul a șase luni sau 

*** Salariul anual al unui  fizioterapeut și al unui psiholog din cadrul Centrului „Casa 
Angelus”. 

 
Beneficii:     

 O masă pentru 10 persoane la Balul de Caritate „Hospice Angelus Moldova” (în 
valoare de 1000 de euro); 

 Plasarea Logo-ului și descrierea companiei pe site-ul fundației în secțiunea 
Evenimente și Parteneri; 

 Proiectarea pe ecrane a Logo-ului companiei alături de mulțumiri (minim de 4 
ori);  

 Publicitate în programul oficial tipărit pentru eveniment; 
 Plasarea logo-ului pe photo wall; 
 Plasarea logo-ului pe site-ul www.hospice.md pentru 12 luni;  
 Promovarea pe rețelele de socializare înainte și după eveniment; 
 Mențiunea „Partener Gold” în comunicatul de presă al evenimentului;  
 Menționarea numelui sponsorului de către prezentator;  
 Zonă special amenajată în Holul central pentru banner și produse reprezentative.  
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Pachetul Silver – 3000 euro 
 

Pachetul Silver asigură: 
 

*** Salariul unui asistent social pentru un an pentru beneficiarii din programul de 
îngrijiri paliative  la domiciliu. 

Beneficii:  

 Masă pentru 8 persoane la Balul de Caritate „Hospice Angelus Moldova” (în 
valoare de 800 de euro); 

 Publicitate în programul oficial tipărit pentru eveniment (format A4);  
 Amplasarea logo-ului pe site-ul www.hospice.md pentru 12 luni;  
 Promovare pe rețelele de socializare înainte și după eveniment; 
 Mențiunea numele sponsorului de către prezentator; 
 Proiectarea pe ecrane a Logo-ului companiei alături de mulțumiri; 
 Zonă special amenajată în Holul central pentru banner și produse reprezentative; 
 Mențiunea „Sponsor” în comunicatul de presă al evenimentului. 
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Pachetul Bronze – 2000 euro 
 

Pachetul Bronze asigură: 
*** Costul combustibilului pentru deplasarea echipei medicale la domiciliul pacienților, 

pe parcurul a cinci luni. 
 Beneficii: 

 Masă pentru 6 persoane la Balul de Caritate „Hospice Angelus Moldova” (în 
valoare de 600 de euro);  

 Amplasarea logo-ului companiei pe photo wall;  
 Publicitate în programul oficial tipărit pentru eveniment (½ pagină A4);  
 Amplasarea logo-ului pe site-ul www.hospice.md, timp de 12 luni;  
 Promovarea pe rețelele de socializare înainte și după eveniment;  
 Mențiunea „Sponsor” în comunicatul de presă al evenimentului; 
 Proiectarea pe ecrane a Logo-ului companiei alături de mulțumiri;  
 Menționarea numelui sponsorului de către prezentator;  
 Zonă special amenajată în Holul central pentru banner și produse reprezentative. 

  

 

Alte metode de implicare pentru a beneficia de vizibilitate și pentru a deține 
titlul de sponsor: 

 Premii pentru licitația cu strigare (vacanțe, bilete la concerte, obiecte de artă, 
piese vestimentare exclusive, obiecte de valoare);  

 Premii pentru licitația fără strigare (abonamente la sală de forta, vouchere la 
saloane de frumusețe, obiecte de artă, excursii, diverse pachete gastronomice din 
diferite țări);  

 Premii pentru tombolă (vouchere la restaurante, saloane de frumusețe, cărți, 
bijuterii etc.);  

*În funcție de serviciile/obiectele oferite pentru eveniment, tipul de promovare și 
asigurare a vizibilității brand-ului va fi negociat cu un membru al echipei Fundației 
„Hospice Angelus Moldova”. 
 


