
Autoarea celei mai bine vândute cărți  
despre sarcină din lume – La ce să te  
aștepti când ești însărcinată

Partener:

2 noiembrie 2019

Eveniment organizat de

HEIDI MURKOFF
pentru prima dată în România



 Supranumită ”Biblia sar-
cinii”, ”La ce să te aștepți când 
ești însărcinată” este citită de 
93% dintre femeile care 
citesc o carte despre sarcină.

 Din septembrie 1990, car-
tea se află pe lista celor mai 
vândute titluri, întocmită de 
New York Times, fiind cel mai 
longeviv best-seller.

 USA Today a numit cartea 
”unul dintre cele mai influente 
titluri din ultimii 25 de ani”.

 Alte titluri din aceeași serie: 
”La ce să te aștepți în primul 
an de viață” și ”La ce să te 
aștepți în al doilea an de viață”

 În 2011, revista TIME a 
numit-o pe Heidi Murkoff 
printre cei mai influenți 100 
de oameni din lume!

Totul a început cu un  
bebeluș... și cu o carte.  

Heidi Murkoff a avut ideea 
de a scrie ”La ce să te 

aștepți când ești însăr-
cinată” în timpul primei ei 

sarcini, când nu putea găsi 
răspunsuri la întrebările și 
frământările ei de viitoare 
mamă în cărțile despe sar-

cină pe care le citea.



București, 2 noiembrie 2019
Grand Cinema & More – Sala Epika

MODERATOR: 
Eli Roman (jurnalist tv)

PUBLIC – Părinți și viitori părinți  
450+ participanți

SPEAKERI 
  Dr. Mihai Craiu –  medic primar pediatru la Institutul Național pentru Ocrotirea 

Mamei și Copilului și fondatorul Spitalului Virtual pentru Copii

  Heidi Murkoff – autoarea celei mai bine vândute cărți despre sarcină din lume 
și fondatoarea platformei WhatToExpect.com și a fundației What to Expect

Peste

450 
de participanți

2 
invitați  
de top

Evenimentul Asociației SAMAS de promovare a 
importanței educației perinatale pentru sănătatea 
mamei și a sugarului.

Teme de  
discuție:
sarcină, naștere, 
alăptare, îngrijirea 
bebelușului,  
nutriția mamei și  
a copilului



   articole și interviuri în presa tipărită și online
  machete de publicitate și bannere online pentru  

promovarea evenimentului
  video cu Heidi Murkoff invitând părinții români  

la eveniment
 spot de 30 de secunde difuzat în rețeaua Blitz TV
  spoturi radio și tv - conform media planului agreat  

cu partenerii media
  testimoniale (scrise, audio, video) de la părinți celebri,  

bloggeri și influenceri care au citit cărțile scrise de  
Heidi Murkoff 

CAmPANIe de 
PROmOVARe
 in-house:  
site-ul și pagina de  
Facebook a Asociației 
SAMAS, newsletter

 acoperire media 
națională:
+ 25 de parteneriate 
media (presă online și 
tipărită, posturi radio și tv)

 susținerea eveni-
mentului de către ce-
lebrități și influenceri

 campanie  
outdoor și în locații 
partenere 



ÎNAINTe de eVeNImeNT
 Exclusivitate pe domeniu

 Logo pe toate materialele de promovare 
cu mențiunea “Powered by...”

 logo pe pagina de vânzare a biletelor
 Tag în pagina de fb a evenimentului cu 

mențiunea “Powered by...”
  Insert în newsletter către participanți
 Articole dedicate subiectelor din confe- 

rință cu menționarea sponsorului
 5 postări pe pagina de facebook  

a evenimentului
 logo pe bannerul evenimentului (peste 

200.000 de vizualizări)
 Hashtag dedicat utilizat în promovarea 

evenimentului pe social media

ÎN TImPUL  
eVeNImeNTULUI
 branding cu elemente volumetrice, logo, 
spider/roll-up lângă scenă
 branding la locație - roll-up x 3
 spot 30 secunde pe ecranul conferinței x 
6 difuzări
 branding lanyard și badge-uri pentru 
staff și voluntari
 sampling la locație
 produse în goody bags
 logo pe agenda evenimentului
 logo pe press kit cu mențiunea  
”Event powered by”
 slide dedicat pe ecran la secțiunea Parteneri
 menționarea ca sponsor Platinum în tim-
pul evenimentului x 2
 stand la locație
 10 invitații VIP

sponsor 
PLATINUm 

10.000 eUR

POST eVeNImeNT
Publicarea pozelor în social media (pagina de Facebook a evenimentului, FB SAMAS, 
FB Mozaic Media) cu evidențierea materialelor partenerului



sponsor 
dIAmONd
7.000 eUR

ÎNAINTe de eVeNImeNT
 logo pe toate materialele promoționale
 logo pe pagina de vânzare a biletelor

 tag pe pagina de Facebook a  
evenimentului

 insert în newsletter către participanți
 articole online pe subiecte legate  

de conferință cu menționarea sponsorului
 3 postări pe pagina de Facebook  

a evenimentului
 logo pe bannerul pentru eveniment  

(peste 200.000 afișări)

ÎN TImPUL  
eVeNImeNTULUI
 branding cu elemente volumetrice,  
logo, spider, roll-ul langă scenă
 branding la locație
 spot de 30 de secunde în timpul  
evenimentului x 6 difuzări
 sampling la locație
 produse în goody bags
 logo pe agenda evenimentului
 logo pe press kit
 slide dedicat pe ecran, la secțiunea  
Parteneri
 menționarea de către moderator  
de două ori în timpul evenimentului
 stand la locație
 6 invitații VIP

POST eVeNImeNT
Publicarea pozelor în social media (pagina de Facebook a evenimentului, FB SAMAS,  
FB Mozaic Media) cu evidențierea materialelor partenerului



ÎNAINTe de eVeNImeNT
 logo pe toate materialele promoționale
 logo pe pagina de vânzare a biletelor
 tag pe pagina de Facebook a evenimentului
 2 postări dedicate pe pagina de Facebook a evenimentului

ÎN TImPUL eVeNImeNTULUI
 roll-up
 sampling la locație
 distribuție de produse în goody bags
 logo pe agenda evenimentului
 logo pe press kit
 logo pe ecran la secțiunea Parteneri
 menționarea de către moderator x 2 în timpul evenimentului
 4 invitații VIP

POST eVeNImeNT
Publicarea pozelor în social media (pagina de Facebook a evenimentului, FB SAMAS,  
FB Mozaic Media) cu evidențierea materialelor partenerului

sponsor 
GOLd 

3.500 eUR



  7,3‰ rata mortalității infantile
 Un bebeluș mai mic de un an moare la fiecare 6 ore
 41,7% dintre copii se nasc și trăiesc în sărăcie
 1 din 10 mame este minoră

Conform raportului UNICEF, 80% dintre decesele  
nou-născuților pot fi prevenite prin educație.

context În România, dreptul la sănătate al fiecărui copil 
este doar o declarație, nu o realitate! 

Educația pre și postnatală
este o necesitate!



ReZULTATe 2013-2018

803 
eductori 
perinatali

18.704 
părinți au participat 
la cursuri pre și post 
natale susținute de 
educatorii perinatali 
sAMAs (dintre care 
5.635 părinți defa-
vorizați)

28 
de orașe (acoperire 
națională)

 Asociația SAMAS este un ONG indepen-
dent care a dezvoltat prima rețea națională de 
educatori perinatali (din rândul asistenților 
medicali și moașelor), specializați în edu-
cația prenatală și postnatală în primele 
1000 de zile, atunci când pot fi puse bazele 
unei vieți sănătoase a viitorului adult.

 SAMAS formează și specializează 
profesioniști din domeniul sănătății, pentru a 
devenit experți în educație perinatală.

 SAMAS oferă cursuri de educație perinatală 
viitorilor părinți și părinților începători în centrele 
SAMAS, în cadrul programului Școala Mamei 
SAMAS din maternități sau acasă.

În 28 DE oRașE Din RoMânia



CONTACT:
Adina Gheorghe

Responsabil proiecte sociale și  
Fundraising Manager Asociația SAMAS

Telefon: 0722161421
e-mail: adina.gheorghe@gmail.com 

Mulțumesc!


