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Sala Polivalenta 

CLUJ-NAPOCA 



Date generale, Istoric, Principii FUDOKAN 

• Karate-ul traditional Fudokan a fost fondat in 1980 de catre Prof. Dr. Ilija Jorga, împreună cu mai multe 
persoane, formând Fudokan Karate International do Renmei. Din 2012, organizația este cunoscută sub 
numele de Federația Mondială a Fudokan. Cele trei ideograme în Fudokan stativ pentru stabilitate, duritate, 
meticulozitatea, casa și acasă. Fudokan este o casă cu fundații solide. 

 

• Fudokan Emblema - care poartă simbolurile tradiționale ale unui vultur, Soare, un tigru și un Ocean Wave - 
seamănă cu un strat de arme, legat de tradiția karate sportiv. Fudokan este conectat la tradiție și apărare de 
sine. O execuție corectă a tehnicilor de bază în Fudokan necesită armonie mentală și fizică, o unitate a 
aspectelor fizice și mentale în interpretarea fiecărei tehnici unice. Mintea trebuie să fie complet calm și 
deschis, în sensul circumspecție inițiale, primordial. Acest principiu este încorporat chiar și în numele 
Fudokan: o casă de înțelepciune calmă. Mintea calmă direcționează fiecare parte a corpului în fiecare 
moment. 

 

• Karate Fudokan cuprinde liniile directoare personale, morale și etice identice cu cele descrise de Gichin 
Funakoshi - codul moral al karate-ului tradițional. Este în Fudokan în cazul în care spațiul pentru aplicarea 
și realizarea acestui cod rămâne deschis. aderarea noastră la principiile morale și valorile tehnice în forma 
lor tradițională ne spune cât de puternic va fi spiritul artei martiale de Fudokan. 
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• In 2017 marea onoare de a organiza a 7-a editie a Campionatului Mondial de 
Karate Traditional – Fudokan a fost atribuita Romaniei. Demersurile intense 
facute de Asociatia Judeteana de Karate Traditional Cluj, coroborate cu existenta 
in orasul Cluj-Napoca a logisticii necesare organizarii unui concurs de o 
asemenea anvergura si, nu in ultimul rand, avand sprijinul autoritatilor locale au 
facut ca evenimentul sa fie organizat in orasul nostru. 

• La acest campionat sunt asteptati aproximativ 1.500 de concurenti din peste 40 
de tari, 1.000 de persoane in staff-urile tehnice si apartinatori si 20.000 spectatori 
pe durata celor trei zile de concurs. 

• Pe durata celor trei zile, in afara concursului propriu zis (care va fi structurat pe 
categorii de varsta si categotii de concurs) vor exista si demonstratii care vor face 
deliciul publicului larg si mai putin avizat. 

• De asemenea, vor fi prezenti la eveniment cele mai mari nume existente la nivel 
mondial din acest sport. 
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Prezentare Competitie 



• Asociatia Judeteana de Karate Traditional Cluj a decis sa se implice cu ocazia 
acestui eveniment si in sustinerea unei cauze sociale. 

• Astfel ca pe durata intregii campanii de promovare a evenimentului si pe durata 
desfasurarii acestuia se vor colecta fonduri în vederea sprijinirii financiare a 
fundatiei Casa AKSZA. Aceasta fundatie a fost fondata în anul 2000, iar menirea 
acesteia este de a se implica in sustinerea cauzelor copiilor abandonati. In 
prezent Casa AKSZA gazduieste un numar de 14 copii abandonati, oferindu-le 
cazare permanenta, hrana, vestimentatie si facilitati de educare, în vederea 
reintegrarii lor în societate la maturitate. Aceasta cauza este initiata de 
partenerul logistic al evenimentul, Hotelul HAMPTON din Cluj-Napoca, iar 
campania este cea mai mare actiune caritabila initiata pana in prezent de vreo 
companie hoteliera din Cluj- Napoca. 

• Astfel ca in baza doritei noastre colaborări la eveniment, veti avea oportunitatea  
de a sustine atat sportii, arbitri, oficialitatile si organizatorii cat si cei 14 copii 
implicati în acținea cu scop caritabil. Sustinerea poate fi facuta si prin acordarea 
unor produse specifice activitatii Dvs.  
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Implicare sociala 



• Evenimentul va fi promovat intens in Cluj-Napoca si in orasele principale din judetele limitrofe. 

• Vor exista parteneri media pe partea de print, radio, TV.  

• Va exista o campanie intensa de promovare in mediile online 

• Ne dorim sa avem transmisie livestream a intregii competitii 

• Nu va fi omisa partea de promovare outdoor.  

• Va exista o campanie sustinuta de PR  evenimentului 
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Promovare eveniment 



Pachete parteneri: 
 

PARTENER OFICIAL 
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Partener Oficial 

Exclusivitate: Acordarea titulaturii “Eveniment sustinut de .....” sau o alta titulatura direct legata de titlul evenimentului 

 

Exclusivitate in domeniul in care activeaza Partenerul Oficial.  

 

Presa:  publicatii locale – Exlusiv: insert pozitie preferentiala sigla in machetele care vor aparea in publicatiile cu care vor fi incheiate 
parteneriate. 

 

Online:  vor fi incheiate parteneriate cu siteurile locale de mare trafic. Partenerii online vor posta bannere online si vor prelua 
comunicatele de presa care vor fi difuzate in diferitele etape anteeveniment. Inserarea pe pagina evenimentului a linkului catre site-ul 
partenerului oficial. Promovare brand partener oficial pe pagina de Facebook  

 
Outdoor: 
Insert sigla – citylights, bilboards, backlights care urmeaza sa fie contractate; insert logo pe printuri de mari dimensiuni amplasate la 
Sala Polivalenta. Exclusiv: realizarea a doua panouri outdoor in regim cobranded, nici un alt partener expus. 
Clujul va fi orasul in care va fi directionata principala promovare outdoor, dar vom incerca sa includem in planul de promovare si 
urmatoarele orasele: Alba-Iulia, Bistrita, Oradea, Tg-Mures. 
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Partener Oficial 

Tipar: 

- afise – insert logo (700buc) 

- Catalog competitional (minim 1,500 buc) in exclusivitate - insert sigla pe coperta + 1 full page in interior integral coperta 4 

- invitatii – insert logo (500buc) 

- flyere – (50.000buc) – insert logo. 

- Logo pe numarul de concurs (1.500buc) 

 

Promovare ecran :  

- Intro pozitie extrem de vizbila va fi amplasat un ledscreen de mari dimensiuni, pe care vor rula spoturile publicitare ale partenerilor. 
Partenerul Oficial are inclus in acest pachet un numar maximal de aparitii 

- De asemenea, in conditiile in care tehnic va putea fi posibil, vom utiliza ca zona de promovare cubul electronic pozitionat deasupra 
terenului. Partenerul Oficial va avea de asemenea cele mai mari spatii de expunere pe acest suport 
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Partener Oficial 

PR 

Mentionarea brandului Partenerului Oficial in toate materialele si mediile in care va fi promovat evenimentul: comunicate de presa, 
online, pe canalele de socializare (facebook, tweeter, etc) 

 

Conferinta de presa care va preceda evenimentul: 

- insert preferential sigla pe toate materialele destinate presei 

- posibilitatea inserarii propriului comunicat in kit-ul de presa 

- prezenta unui reprezentant in cadrul conferintei de presa 

- posibilitatea personalizarii locatiei de conferinta (2 roll-up banners) 

- posibilitatea oferirii de materiale promotionale presei 

- insert preferential pe bannerele organizatorilor de la locatia conferintei 

- multumiri publice din partea organizatorului in timpul conferintei de presa 
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Partener Oficial 

Materiale logistice 

-exclusiv: insert logo pe echipamentul organizatorilor si a personalului implicat in desfasurarea competitiei (sepci, tricouri, hanorace, 
etc) 

-exclusiv: expunere logo pe numerele de concurs (1.000buc) 

-exclusiv: personalizarea podiumului de premiere 

-branding preferential la locatie 

-alocarea unui stand de prezentare de 15mp in incinta Salii Polivalente  

 

Alte beneficii 

-acordarea a 40 invitatii VIP 

-acordarea a 100 de bilete de acces la NDS/zi 

-posibilitatea acordarii celor mai importante premii 
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Partener Oficial 

Deschiderea pentru discutii legate de orice alta modalitate de promovare solicitata de partenerul oficial 

 

 

 

Valoare pachet 

• calitatea de partener oficial este unica si exclusiva (un singur brand) 

• valoare pachet:  30.000 euro 

 

 

 

 

 



Pachete parteneri: 
 

PARTENER PRINCIPAL 
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Partener Principal 

Exclusivitate in domeniul in care activeaza Partenerul Oficial.  

 

Presa:  publicatii locale – insert sigla in machetele care vor aparea in publicatiile cu care vor fi incheiate parteneriate. 

 

Online:  vor fi incheiate parteneriate cu siteurile locale de mare trafic. Partenerii online vor posta bannere online si vor prelua 
comunicatele de presa care vor fi difuzate in diferitele etape anteeveniment. Inserarea pe pagina evenimentului a linkului catre site-ul 
partenerului principal. Promovare brand partener principal pe pagina de Facebook  

 
Outdoor: 
Insert sigla – citylights, bilboards, backlights care urmeaza sa fie contractate; insert logo pe printuri de mari dimensiuni amplasate la 
Sala Polivalenta.  
Clujul va fi orasul in care va fi directionata principala promovare outdoor, dar vom incerca sa includem in planul de promovare si 
urmatoarele orasele: Alba-Iulia, Bistrita, Oradea, Tg-Mures. 
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Partener Principal 

Tipar: 

- afise – insert logo (700buc) 

- Catalog competitional (minim 1,500 buc) + 1 full page in interior integral coperta 2 sau 3 

- invitatii – insert logo (500buc) 

- flyere – (50.000buc) – insert logo. 

 

Promovare ecran :  

- Intro pozitie extrem de vizbila va fi amplasat un ledscreen de mari dimensiuni, pe care vor rula spoturile publicitare ale partenerilor. 
Partenerul Principal are inclus in acest pachet un numar peste mediu de aparitii 

- De asemenea, in conditiile in care tehnic va putea fi posibil, vom utiliza ca zona de promovare cubul electronic pozitionat deasupra 
terenului. Partenerul Principal va avea de asemenea mari spatii de expunere pe acest suport 
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Partener Principal 

PR 

Mentionarea brandului Partenerului Principal in toate materialele si mediile in care va fi promovat evenimentul: comunicate de presa, 
online, pe canalele de socializare (facebook, tweeter, etc) 

 Conferinta de presa care va preceda evenimentul: 

- insert sigla pe toate materialele destinate presei 

- posibilitatea inserarii propriului comunicat in kit-ul de presa 

- posibilitatea personalizarii locatiei de conferinta (1 roll-up banner) 

- posibilitatea oferirii de materiale promotionale presei 

- insert preferential pe bannerele organizatorilor de la locatia conferintei 

- multumiri publice din partea organizatorului in timpul conferintei de presa 

 

Materiale logistice 

-branding preferential la locatie 

-alocarea unui stand de prezentare de 12mp in incinta Salii Polivalente  
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Partener Principal 

Alte beneficii 

-acordarea a 20 invitatii VIP 

-acordarea a 60 de bilete de acces la competitie/zi 

-posibilitatea acordarii anumitor premii in competitie (nu cele mai importante) 

-posibitatea amplasarii a altor materiale de promovare (cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna cu spatiile alocate celorlalti parteneri) 

-difuzarea repetata pe ecranele amplasate la ringul principal a spoturilor publicitare ale Partenerului Principal 

 

Deschiderea pentru discutii legate de orice alta modalitate de promovare solicitata de Partenerul Principal 

 

Valoare pachet 

• calitatea de Partener Principal  o pot avea doar doua branduri 

• valoare pachet:  18.000 euro 

 

 



Pachete parteneri: 
 

PARTENER 
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Partener  

Presa:  publicatii locale – insert sigla in machetele care vor aparea in publicatiile cu care vor fi incheiate parteneriate. 

 

Online:  vor fi incheiate parteneriate cu siteurile locale de mare trafic. Partenerii online vor posta bannere online si vor prelua 
comunicatele de presa care vor fi difuzate in diferitele etape anteeveniment. Inserarea pe pagina evenimentului a linkului catre site-ul 
partenerului. Promovare brand partener pe pagina de Facebook  

 
Outdoor: 
Insert sigla – citylights, bilboards, backlights care urmeaza sa fie contractate; insert logo pe printuri de mari dimensiuni amplasate la 
Sala Polivalenta.  
Clujul va fi orasul in care va fi directionata principala promovare outdoor, dar vom incerca sa includem in planul de promovare si 
urmatoarele orasele: Alba-Iulia, Bistrita, Oradea, Tg-Mures. 
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Partener  

Tipar: 

- afise – insert logo (700buc) 

- Catalog competitional (minim 1,500 buc) + ½ pagina mijlocul catalogului 

- invitatii – insert logo (500buc) 

- flyere – (50.000buc) – insert logo. 

 

Promovare ecran :  

- Intro pozitie extrem de vizbila va fi amplasat un ledscreen de mari dimensiuni, pe care vor rula spoturile publicitare ale partenerilor. 
Partenerul are inclus in acest pachet un numar mediu de aparitii 

- De asemenea, in conditiile in care tehnic va putea fi posibil, vom utiliza ca zona de promovare cubul electronic pozitionat deasupra 
terenului. Partenerului ii vor fi alocate de asemenea  spatii de promovare pe acest suport 
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Partener  

PR 

Mentionarea brandului Partenerului in toate materialele si mediile in care va fi promovat evenimentul: comunicate de presa, online, pe 
canalele de socializare (facebook, tweeter, etc) 

  

Conferinta de presa care va preceda evenimentul: 

- insert sigla pe toate materialele destinate presei 

- posibilitatea oferirii de materiale promotionale presei 

- insert pe bannerele organizatorilor de la locatia conferintei 

- multumiri publice din partea organizatorului in timpul conferintei de presa 

 

Materiale logistice 

-branding la locatie 

-alocarea unui stand de prezentare de 9mp in incinta Salii Polivalente  
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Partener  

Alte beneficii 

-acordarea a 10 invitatii VIP 

-acordarea a 40 de bilete de acces la competitie/zi 

-posibitatea amplasarii a altor materiale de promovare (cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna cu spatiile alocate celorlalti parteneri) 

-difuzarea repetata pe ecranele amplasate la ringul principal a spoturilor publicitare ale Partenerului 

 

Deschiderea pentru discutii legate de orice alta modalitate de promovare solicitata de Partener  

 

Valoare pachet 

• calitatea de Partener o pot avea sase branduri 

• valoare pachet:  10.000 euro 

 

 



Multumim pentru atentia acordata   
si va asteptam sa va alaturati  

organizatorilor acestei  
super-competitii sportive ! 
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