PACHETE DE SPONSORIZARE
JCI TEN OUTSTANDING YOUNG PERSONS OF THE WORLD (TOYP)
JCI ROMÂNIA
Oportunități de sponsorizare
Sponsor principal – 2500 EUR – JCI România acceptă un singur sponsor principal pentru TOYP România,
acesta fiind asociat cu imaginea evenimentului.
Sponsor pe categorie - 1000 EUR – JCI România va colabora cu maxim 10 sponsori, câte unul pentru
fiecare categorie a proiectului.
Beneficiile sponsorilor depind de varianta aleasă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Beneficiu sponsor
Logo-ul companiei și link pe website-ul toyp.jciromania.ro
Pagină de prezentare separată pe website-ul toyp.jciromania.ro
Logo-ul companiei prezent în filmul de prezentare
Logo-ul companiei integrat în prezentările promoționale
Numele companiei inserat în comunicatele de presă
Reprezentantul companiei va fi invitat pentru decernarea premiului
pe categorie în cadrul Galei TOYP – Constanța, 2017
Reprezentantul companiei va fi invitat pentru deschiderea Galei
TOYP – Constanța, 2017
Reprezentantul companiei va fi invitat la ceremonia TOYP
internațională din cadrul Congresului Mondial JCI – Goa - India
2018
Filmul de prezentare al companiei (max 1min) va fi difuzat în cadrul
Galei TOYP – Constanța, 2017
Logo-ul companiei va fi prezentat predominant în cadrul Galei TOYP
– Constanța, 2017
Logo-ul companiei va fi prezentat în cadrul Galei TOYP – 2017
Logo-ul companiei va fi inclus pe formularele de înscriere și în
corespondența oficială
Logo-ul companiei va fi inserat în comunicatele pre si post
eveniment: newsletter, Facebook, website jciromania.ro
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Rezumatul beneficiilor:
Prin sponsorizarea competiției TOYP România, compania dumneavoastră:
-

Își va asocia imaginea și va fi recunoscută ca susținătoare a unui proiect internațional și a tinerilor
implicați în societatea românească;
Va beneficia de parteneriatul cu o importantă reţea globală de tineri cetăţeni activi cu o experiență
de 100 de ani, cu o filozofie și un set de principii solide;
Prin intermediul expertizei JCI, a dimesiunii internaționale, a entuziasmului, a implicării, vai fi parte
a schimbării societății românești, promovând tinere modele.

Organizator JCI TOYP România: Federaţia Junior Chamber Internaţional România
E-mail: sg@jciromania.ro

