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Suntem Asociatia Zetta. Si ne 
pasa. Cand omul ne bate la usa, 
noi stim ca are mare nevoie de 
ajutor. 

Cand deschidem si vedem un 
parinte cu ochii in lacrimi, stim ca 
micutul lui trece printr-un moment 
de cumpana. 

Cand pe chipul unei femei ce ne calca pragul se citeste ingrijorarea, intelegem ca 
speranta ei e in mainile noastre. De fapt, cu asta ne ocupam. Cu speranta
transformata in realitate. Cu redarea sansei la viata. Cu regasirea zambetului. 

Suntem mana deschisa intinsa catre mana care cere ajutor.



- impreuna pentru a face bine si a sustine excelenta

“Gandindu-ma la cei 95 de pacienti operati prin Asociatie in 
ultimul an, sufletul mi se umple de bucuria ca acesti oameni 
mai putin favorizati de soarta au acum o viata ceva mai 
buna. 

Incurajati de solidaritatea si generozitatea umana, ne-am 
propus pentru urmatorul an un obiectiv si mai ambitios – sa
operam toti pacientii care ni se adreseaza pentru ajutor
medical. 

Dar pentru ca singura limita sa fie timpul efectiv al medicilor 
implicati si nu acoperirea costului consumabilelor, avem 
nevoie de parteneri de nadejde pe calea binelui.”
– Dr. Dragos Zamfirescu, Presedintele Asociatiei Zetta

si



Gala Zetta – Ajuta-ne sa ajutam

Reusitele noastre ne incurajeaza sa ne continuam
misiunea. Sa o celebram, an de an. Sa ii sustinem pe 
studentii si pe medicii rezidenti talentati prin burse 
de studii in mari centre medicale ale lumii, de unde
sa se intoarca acasa cu o experienta pretioasa pentru
medicina romaneasca.

Putem ajuta. Dar mesajul nostru e simplu: ajuta-ne 
sa ajutam! Acesta este scopul galei noastre, sa
strangem oameni buni si sensibili la un loc, intr-o 
seara a premiilor, dar mai ales a mainilor ce se 
impreuneaza spre a oferi ajutor.

Iata ce ne propunem la gala de anul acesta:



❖ Initiativa in premiera in Romania, ce are ca scop
strangerea de fonduri doar pentru acoperirea
costului consumabilelor folosite la interventii
complexe pro bono (reconstructii dupa accidente, 
malformatii). Medicii Zetta ofera timpul si expertiza lor
pacientilor de toate varstele, transformand nu de 
putine ori imposibilul in posibil si visul in realitate. 

❖Acordarea de burse medicilor rezidenti si tinerilor

medici specialisti in dezvoltarea competentelor ce tin 

de chirurugia plastica reconstructiva.

❖Premierea celor mai buni chirurgi plasticieni.



Avantajele calitatii de SPONSOR pentru imaginea
companiei:

- Asocierea cu un eveniment unic, de inalta tinuta, care 
isi propune sa devina o traditie in Romania

- Asocierea cu una dintre cele mai importante Clinici de 
chirurgie plastica din Romania si Asociatia infiintata de 
aceasta

- Crearea de oportunitati de comunicare si PR

Evenimentul se bucura de o larga mediatizare si vizibilitate
in mass-media, ceea ce ofera companiei posibilitatea de a-
si promova imaginea, a-si intari reputatia si a-si face 
publica implicarea in problemele comunitatii.

- Crearea de oportunitati de networking
- Participarea la un eveniment de anvergura, un spectacol

deosebit care va avea invitati de seama



Pachet “Royal”- Diamond
5000 euro

- Rezervarea a cinci locuri VIP la eveniment, in primele randuri
- Prezenta logo-ului partenerului pe materialele de comunicare off-line si on-line ale Galei (de exemplu: afis, roll-up, mape

presa, flyer – sub titulatura de “Sponsor”; spider – unde se fac fotografii pentru presa, etc.)
- Multumiri din partea anfitrionului Andreea Marin pe scena galei in fata auditoriului (medici, autoritati, presa scrisa, audio si

TV, reprezentanti din industria frumusetii, oameni de business, pacienti, etc).
- Invitatie pe scena evenimentului si 5 minute speech 
- Expunere Logo pe invitatiile transmise, pe categorii de pachet de sponsorizare
- Plasarea a diverse materiale de comunicare ale partnerului in diferite zone ale locatiei de desfasurare a evenimentului (de 

exemplu: flyere in mapele de pe fiecare scaun de invitat, roll-up, etc)
- Includerea de materiale de comunicare specifice sponsorului in pachetul cadou al evenimentului
- Pachet promovare pe mediile Andreei Marin: o postare dedicata Galei cu multumiri directe, intr-un text creat de Andreea 

Marin, catre sponsori, ce va fi publicata pe conturile sale de facebook, instagram, site)
- Multumiri in articole, advertoriale, precum si in toate materialele de promovare ale evenimentului ante si post-eveniment
- Pachet promovare pe mediile Asociatiei Zetta, Clinicii Zetta si ale Dr. Zamfirescu (facebook, Instagram, website).
- Expunere logo in raportul anual al Asociatiei Zetta
- Aparitie si interviu scurt in filmul post eveniment.
- Cover page timp de o luna pe pagina de facebook a Asociatiei Zetta cu logo-ul companiei si mentiunea- Sponsor Royal 

Diamond/ Gala caritabila Zetta 2019



Pachet “INSPIRE” – Platinum
3000 euro

- Rezervarea a patru locuri la eveniment, in primele randuri
- Prezenta logo-ului partenerului pe materialele de comunicare off-line si on-line ale Galei (de exemplu: afis, roll-up, 

mape presa, flyer – sub titulatura de “Sponsor”; spider – unde se fac fotografii pentru presa, etc.)
- Multumiri din partea anfitrionului Andreea Marin pe scena galei in fata auditoriului (medici, autoritati, presa 

scrisa, audio si TV, reprezentanti din industria frumusetii, oameni de business, pacienti, etc).
- Invitatie pe scena evenimentului si 4 minute speech 
- Expunere Logo pe invitaţiile transmise, pe categorii de pachet de sponsorizare
- Plasarea a diverse materiale de comunicare ale partnerului in diferite zone ale locatiei de desfasurare a 

evenimentului (de exemplu: flyere in mapele de pe fiecare scaun de invitat, roll-up, etc)
- Includerea de materiale de comunicare specifice sponsorului in pachetul cadou al evenimentului
- Pachet promovare pe mediile Andreei Marin: o postare dedicata Galei cu multumiri directe, intr-un text creat de 

Andreea Marin, catre sponsori, ce va fi publicata pe conturile sale de facebook, instagram, site)
- Multumiri in articole, advertoriale, precum şi in toate materialele de promovare ale evenimentului ante si post-

eveniment
- Pachet promovare pe mediile Asociatiei Zetta, Clinicii Zetta si ale Dr. Zamfirescu (facebook, Instagram, website).
- Expunere logo in raportul anual al Asociatiei Zetta



Pachet “GROW”- Gold
2000 euro

- Rezervarea a trei locuri la eveniment
- Prezenta logo-ului partenerului pe materialele de comunicare off-line si on-line 

ale Galei (de exemplu: afis, roll-up, mape presa, flyer – sub titulatura de 
“Sponsor”; spider – unde se fac fotografii pentru presa, etc.)

- Multumiri din partea anfitrionului Andreea Marin pe scena galei in fata 
auditoriului (medici, autoritati, presa scrisa, audio si TV, reprezentanti din 
industria frumusetii, oameni de business, pacienti, etc).

- Invitatie pe scena evenimentului si 3 minute speech 
- Expunere Logo pe invitaţiile transmise, pe categorii de pachet de sponsorizare
- Plasarea a diverse materiale de comunicare ale partnerului in diferite zone ale 

locatiei de desfasurare a evenimentului (de exemplu: flyere in mapele de pe 
fiecare scaun de invitat, roll-up, etc)

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

- Pachet promovare pe mediile Andreei Marin: o postare dedicata Galei cu 
multumiri directe, intr-un text creat de Andreea Marin, catre sponsori, ce va fi 
publicata pe conturile sale de facebook, instagram, site)



Pachet “DREAM”- Silver
1000 euro

- Rezervarea a doua locuri la eveniment
- Prezenta logo-ului partenerului pe materialele de comunicare off-

line si on-line ale Galei (de exemplu: afis, roll-up, mape presa, flyer –
sub titulatura de “Sponsor”; spider – unde se fac fotografii pentru
presa, etc.)

- Multumiri din partea anfitrionului Andreea Marin pe scena galei in 
fata auditoriului (medici, autoritati, presa scrisa, audio si TV, 
reprezentanti din industria frumusetii, oameni de business, pacienti, 
etc).

- Invitatie pe scena evenimentului si 2 minute speech 
- Expunere Logo pe invitaţiile transmise, pe categorii de pachet de 

sponsorizare
- Plasarea a diverse materiale de comunicare ale partnerului in 

diferite zone ale locatiei de desfasurare a evenimentului (de 
exemplu: flyere in mapele de pe fiecare scaun de invitat, roll-up, etc)

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



Pachet “Be part of Zetta Family” 
200 euro

Beneficii:
- Rezervarea unui loc la eveniment
- Mentiune si multumiri in cadrul discursului gazdei evenimentului

Pachet “Building magic together” 
300 euro

Beneficii:
- Rezervarea unui loc la eveniment
- Mentiune si multumiri in cadrul discursului gazdei evenimentului
- Expunere si multumiri pe pagina de Facebook a Asociatiei

*Pachetele de mai sus se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si
companiilor





Contact
• 0744.348.448
• contact@asociatiazetta.ro
• Str. Ghita Padureanu, Nr. 5, Sector 2, 
Bucuresti

• www.asociatiazetta.ro
• www.facebook.com/asociatiazetta.ro

http://www.asociatiazetta.ro/
http://www.facebook.com/asociatiazetta.ro

