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SperanŃe – Mecanismul proiectului

Proiectul BCR SperanŃe, un proiect susŃinut de Radio România, a fost iniŃiat de către BCR şi 
good.bee din dorinŃa de a se implica activ în viaŃa comunităŃii.  Proiectul îşi propune să sprijine 
educaŃia unor copii foarte talentaŃi muzical, cu scopul de a le oferi acestor copii speranŃa unui viitor
mai bun.  

PoziŃionare
� BCR sprijin ă copiii foarte talenta Ńi muzical s ă-şi construiasc ă un viitor

Etapele proiectului
� Selec Ńionarea copiilor de câtre un juriu de specialitate format din compozitori si oameni de radio. 

Din sutele de copii aduşi de SalvaŃi Copii, Romani Criss şi Parada au fost aleşi 17 copii pentru a fi 
cooptaŃi în proiect.

� Înregistrarea unui CD cu 12 melodii interpretate de către copii, în scopul promovării talentului 
copiilor, dar şi al finanŃării educaŃiei acestora. Imaginea proiectului este Loredana, care 
interpreteaza alaturi de copii imnul campaniei, „Voi Canta”, inclus pe CD. 

� Lansarea proiectului în cadrul unui spectacol desfăşurat pe 22 octombrie

� Campania de strângere de fonduri - fondurile vor fi utilizate pentru a finanŃa educaŃia muzicală a 
copiilor şi continuarea proiectului. Strângerea de fonduri constă atât în vânzarea propriu-zisă a 
CD-ului prin intermediul parteneriatelor de business ale BCR, cât şi către public, precum şi donaŃii, 
sponsorizări.



SperanŃe – Campania de comunicare

� RelaŃii mass-media
� ConferinŃă de presă pentru

lansarea proiectului

� Profiluri/interviuri/reportaje
speciale

� BTL & Promo Ńii 
� CD cu melodii interpretate de 

către copii

� Postere, broşuri, bannere online

� SecŃiune specială pe site-ul BCR
(BCR Sperante website)

� Eveniment/Concert
� Artisti români foarte cunoscuŃi, 

alături de copii, pe scenă;

� Proiecte speciale



SperanŃe – Evenimentul concert

Teatrul de Operet ă, 22 octombrie, 2009, 19:00
Evenimentul de lansare oficială a fost organizat ca un show impresionant, pentru a marca
începutul proiectului. Peste 200 de persoane – VIP-uri, oameni de afaceri, angajaŃii BCR - au 
asistat la eveniment şi i-au încurajat pe copii. 

Alături de copii au urcat pe scenă numeroşi artişti locali care s-au alaturat proiectului BCR 
SperanŃe - Angela Similea, Nico, Paula Seling, Daniela Condurache, Alexandru Tomescu, Horia 
Mihail, Răzvan Suma (Romanian Piano Trio), Damian Drăghici, Dinu Iancu Sălajanu, Alexandrina 

Halic şi Elena Gheorghe.



SperanŃe – Ecourile din pres ă



SperanŃe – Campania de strângere de fonduri

� Campania de strângere de fonduri pentru susŃinerea financiară a 
copiilor se adresează partenerilor de afaceri ai băncii şi comunităŃilor în 
care BCR este prezentă.

� Companiile interesate să susŃină financiar proiectul BCR SperanŃe o 
pot face prin donaŃii directe în contul fundaŃiei SalvaŃi Copii. Sprijinul 
acordat proiectului va fi răsplătit cu CD-ul SperanŃe, personalizat 
pentru fiecare companie.

� Albumul BCR Sperante poate fi cumpărat online de pe site-ul 
www.charitygift.ro


