


Balul Bucuriei editia a VI-a,

Comedy Night
Este o seară dedicată bucuriei de a trăi și a râde alături de prieteni și colegi,

întru spiritul donării pentru recuperarea copiilor cu autism.
Alături de partenerii The Fool și Joy Quiz, asociaţia Autism Voice te invită

să achiziţionezi un bilet la Balul Bucuriei Comedy Night 2021,
unde, în schimbul donaţiei, vei putea participa, fizic sau online, la:

Fondurile strânse sunt direcţionate în exclusivitate programelor sociale gratuite
locale și naţionale ale asociaţiei prin care copiii cu autism primesc șanse
la o viaţă mai bună:

Un show exclusiv de stand-up
Un concurs de live Quiz cu premii deosebite
Conectare cu persoane asemenea în cadrul locaţiei The Fool sau online,
pe o platformă dedicată.

Persoanele fizice pot participa cumpărând bilete pe website-ul evenimentului.
Companiile ce vor să le ofere un cadou angajaţilor lor și copiilor cu autism

în proces, pot achiziţiona unul din pachetele de sponsorizare descrise mai jos. 

Eu și copilul meu - Program de terapie gratuită și consultanţă pentru părinţi
Primul Pas în Terapie - Evaluare și diagnosticare gratuită pentru copiii
Pass the Voice - Training gratuit în terapie la domiciliu pentru familii

Devino sponsor al copiilor
Devino partener al copiilor
Achiziţionează bilete și oferă-le o oră de amuzament angajaţilor, prietenilor sau
colegilor tăi!

Hai alaturi de noi pentru o seara memorabila de voie-buna
si petrecere caritabila în stil hibrid si atipic!
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SPONSOR Diamond
10 000 euro

Ca sponsor Diamond, compania dvs. beneficiază de:

Menţionarea brandului și mulţumiri la începutul și finalul evenimentului
Logo branding pe vizualurile evenimentului
Menţionarea brandului în comunicările referitoare la eveniment:

Expunerea brandului în sala din care se va face transmisiunea live
8 invitaţii la eveniment
4 postări dedicate brandului pe pagina de Facebook a Autism Voice
Posibilitatea de a introduce gift cards, vouchere, reviste și alte materiale
de promovare în digital gift bags pe care participanţii la eveniment le vor
primi pe e-mail.
Posibilitatea de a face home delivery cu goodie bags pentru influencerii
care participă la eveniment
Panel de 10 minute în cadrul evenimentului, dacă se dorește
Derularea unui spot publicitar în cadrul evenimentului, dacă se dorește

X

comunicat de presă ante și post eveniment
newslettere către bază de 3000 companii
banner și logo companie pe site-ul evenimentului
2 articole de presă
tags în Social Media referitoare la eveniment
pagină dedicată în raportul evenimentului
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SPONSOR Gold
5 000 euro

Ca sponsor Gold, compania dvs. beneficiază de:

Menţionarea brandului și mulţumiri la începutul și finalul evenimentului
Logo branding pe vizualurile evenimentului
Menţionarea brandului în comunicările referitoare la eveniment:

Expunerea brandului în sala din care se va face transmisiunea live
6 invitaţii la eveniment
3 postări dedicate brandului pe pagina de Facebook a Autism Voice
Posibilitatea de a introduce gift cards, vouchere, reviste și alte materiale
de promovare în digital gift bags pe care participanţii la eveniment le vor
primi pe e-mail.
Posibilitatea de a face home delivery cu goodie bags pentru influencerii
care participă la eveniment
Panel de 5 minute în cadrul evenimentului, dacă se dorește
Derularea unui spot publicitar în cadrul evenimentului, dacă se dorește

X

comunicat de presă ante și post eveniment
newslettere către bază de 3000 companii
banner și logo companie pe site-ul evenimentului
1 articol de presă
tags în Social Media referitoare la eveniment
pagină dedicată în raportul evenimentului
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SPONSOR Silver
3 500 euro

Ca sponsor Silver, compania dvs. beneficiază de:

Menţionarea brandului și mulţumiri la începutul și finalul evenimentului
Logo branding pe vizualurile evenimentului
Menţionarea brandului în comunicările referitoare la eveniment:

Expunerea brandului în sala din care se va face transmisiunea live
4 invitaţii la eveniment
2 postări dedicate brandului pe pagina de Facebook a Autism Voice
Posibilitatea de a introduce gift cards, vouchere, reviste și alte materiale
de promovare în digital gift bags pe care participanţii la eveniment le vor
primi pe e-mail.
Panel de 2 minute în cadrul evenimentului, dacă se dorește
Derularea unui spot publicitar în cadrul evenimentului, dacă se dorește

X

comunicat de presă ante și post eveniment
newslettere către bază de 3000 companii
banner și logo companie pe site-ul evenimentului
tags în Social Media referitoare la eveniment
pagină dedicată în raportul evenimentului
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SPONSOR Bronz
2 000 euro

Ca sponsor Bronz, compania dvs. beneficiază de:

Menţionarea brandului și mulţumiri la începutul și finalul evenimentului
Logo branding pe vizualurile evenimentului
Menţionarea brandului în comunicările referitoare la eveniment:

2 invitaţii la eveniment
1 postare dedicate brandului pe pagina de Facebook a Autism Voice
Posibilitatea de a introduce gift cards, vouchere, reviste și alte materiale
de promovare în digital gift bags pe care participanţii la eveniment le vor
primi pe e-mail.
Derularea unui spot publicitar în cadrul evenimentului, dacă se dorește

X

comunicat de presă ante și post eveniment
newslettere către bază de 3000 companii
banner și logo companie pe site-ul evenimentului
tags în Social Media referitoare la eveniment
pagină dedicată în raportul evenimentului
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Cum a fost Balul Bucuriei editia a V-a ?,

Vineri, 13 noiembrie 2020, în cadrul Balului Bucuriei Sparkling 5th edition online,
sute de oameni au donat 10.000 euro, sumă ce s-a transformat în 781 ore
de terapie gratuită pentru copiii cu autism din cele două centre ale asociaţiei 
și în programe gratuite, locale și naţionale, de susţinere a familiilor în care există
micuţi diagnosticaţi cu tulburări de spectru autist.

Studioul partenerilor de la Backstage Production Group a găzduit o seară
magică, unde generozitatea, lectura, activismul, muzica și arta s-au împletit
armonios sub savuroasa moderare a amfitrioanei Veronica Soare.

Actorul Marius Manole a citit live, în premieră, fragmente emoţionante din
„Tot ceea ce strălucește. Povești din viaţa copiilor cu autism”,
proiect editorial unic în ţară.

Amintim că volumul „Tot ceea ce strălucește” este disponibil pe magazinul online
al Autism Voice și contravaloarea fiecărui exemplar achiziţionat este echivalentul
unei ore de terapie ABA, donată exclusiv copiilor cu autism - cazuri sociale
înscriși în programele de recuperare ale asociaţiei.

Influencerii Cristian China-Birta, Eli Neicuţ și Robert Diaconeasa au demonstrat
că Social Media nu este doar despre like-uri și comentarii, ci este despre
a împărtăși gânduri, motivaţii și inspiraţie pentru a acţiona în folosul comunităţii,
atât în online, cât și în offline. 

Concertul lui Feli i-a făcut pe toţi participanţii să uite pentru o clipă de
contextul epidemiologic, de distanţarea fizică și de rutina de vineri seară.
Muzica ei a îmbrăţișat sufletele participanţilor și a creat o atmosferă deosebită.

Balul s-a încheiat cu Teatrul Avangardia, care a deschis porţile către
o nouă experienţă culturală: MicroTeatrul online. Participanţii la eveniment
au văzut, în premieră, piesa „L-am ucis pe Paco”, într-o distribuţie de excepţie
cu Victoria Cociaș, Medeea Marinescu și Ștefana Samfira.


