A Mamamaratona tem sido o maior evento de solidariedade a sul do país e de ano para ano, a Associação Oncológica do Algarve (AOA) tem como finalidade de fazer crescer esta iniciativa não só em
número de participantes, como também em qualidade de organização. Assim este ano, a Mamamaratona será
uma Marcha/Corrida (5 kms) e será realizada, pela primeira vez, no Município de Loulé mais concretamente
em Quarteira.
Aliado a todo este conceito desportivo temos ainda o cariz social, pois a causa que nos move é nobre e é
graças às entidades que a abraçam que conseguimos levar a mensagem de solidariedade e apoio ao doente
oncológico aos cerca de 6000 participantes deste evento, ano após ano. Para vocês que dão o vosso valioso
apoio à Mamamaratona, tomamos o compromisso de divulgar o vosso contributo da melhor forma, proporcionando a maior visibilidade que está ao nosso alcance, conforme determinado no presente documento.

Através da nossa lista de apoios
pode escolher a forma de contribuir,
podendo combinar diferentes tipos
de apoio.

Somar os pontos correspondentes aos apoios
escolhidos.

Ao total de pontos da sua contribuição corresponderá um dos
escalões de contrapartidas.

Nós emitimos um recibo de donativo quer para doações em dinheiro ou espécie, dedutível para efeitos de IRS/IRC. Caso o donativo seja feito em espécie terá de
nos enviar uma fatura indicativa do valor monetário do apoio.

Apoio Monetário
Valores

100 €

250 €

10 pts

20 pts

500 €

1000 €*

1500 €

40 pts

60 pts

80 pts

2000 €
100 pts

Apoio em Espécie
Vouchers

Estadias

Restauração**

Alojamento**

Restauração p/ Organização**

10 pts

20 pts

50 pts

Atletas ***
20 pts

Organização****
20 pts

* No caso dos apoios em valor monetário, a partir de 1000€ a empresa é diretamente incluída na categoria de patrocinador.
Esta é reservada a apoios de valor considerável e beneficia de um destaque e visibilidade especiais na divulgação e publicidade do evento.
** Valor de pontos por unidade. Estes Vouchers serão atribuidos como incentivo à participação na Mamamaratona.
*** Voucher de refeição para cerca de 20 pessoas da Organização da Mamamaratona para o dia do Evento.
**** Valor de pontos por unidade. Estadia preferêncial em quarto duplo, a ser usufruida na noite da véspera do evento,
por membros da organização e/ou atletas convidados para o evento. Necessário o apoio até 8 quartos.

Apoio na Divulgação
2 semanas

Receção*

Venda de bilhetes**

Quarto*

Online

10 pts

10 pts

20 pts

Receção*

Venda de bilhetes**

Quarto*

Online

10 pts

15 pts

15 pts

30 pts

5 pts

1 mês

Produtos e Serviços
Produtos Alimentares ***

Desconto em Produtos e/ou Serviços****

10 pts

15 pts

* A AOA compromete-se a disponibilizar os Flyers promocionais do evento.
** Disponibilização na receção do hotel de fichas de inscrição para a Mamamaratona.
*** Valor de pontos por cada 10 und. Produtos alimentares tais como bolos, sandes, snacks, sumos ou semelhantes, destinados à alimentação dos
voluntários do evento e/ou para venda aos participantes no bar do evento.
**** Promoções especiais para os participantes do evento em produtos e/ou serviços da unidade hoteleira. A divulgação dessas condições especiais
é feita aproveitando ambos os canais da unidade hoteleira e da organização do evento.

Publicidade Pré-Evento

Escalão 1

Escalão 2

Escalão 3

Escalão 4

Escalão 5

Escalão 6

10 pts

20 pts

40 pts

60 pts

80 pts

100 pts

Redes Sociais AOA
Websites
Nota de Imprensa e Comunicação Social
Cartazes
Flyers
Vídeos promocionais do evento
Bilhetes e Kits do Evento *

Publicidade no Evento
Espaço p/ 1 faixa da empresa no recinto **
Espaço p/ até 3 faixas da empresa no recinto **
Tenda p/ Stand da empresa
Logotipo na lona de fotos do evento

* Correspondente a uma ficha de inscrição por cada 100€ de valor patrocinado (Até máx. 20 Fichas de Inscrição)
** Admitem-se exclusivamente faixas horizontais (3mx1m) para colocação/exibição na zona da linha de partida e/ou chegada do evento. O transporte,
montagem e desmontagem desse material é da responsabilidade do patrocinador, respeitando o cronograma e horários do evento.
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