ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ВЪРЖИ СИ ВРЪЗКИ – СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО – СТАНИ ФЕН!“
Уважаеми партньори,
В периода 25 юли – 02 август, 2015г. в Лос Анжелис, САЩ ще се проведат Световни
летни игри на Спешъл Олимпикс. Лос Анжелис ще посрещне над 7000 атлети с интелектуални
затруднения от 177 държави от целия свят, 3 000 треньори, 30 000 доброволци, 2 000 медии.
Очаква се около 500 000 зрители да станат свидетели на състезанията. Чрез спорта, Световните
летни игри '2015 ще дадат възможност на атлетите, техните семейства и общности да оценят
усилията и отпразнуват постиженията на хора с интелектуални затруднения.
Спешъл Олимпикс България ще се представлява на Световните игри от национална
делегация от 23 атлети на възраст от 8 до 38 години в 10 спортa – лека атлетика (2 жени и 2
мъже), бадминтон (1 жена и 1 мъж), плуване (1 жена и 1 мъж), боче (1 жена и 1 мъж), тенис на
маса (1 жена и 1 мъж), вдигане на тежести (2 мъже), голф (1 жена и 1 мъж), джудо (1 мъж),
ролери (2 жени) и конна езда (2 жени и 2 мъже) от 14 български общини.
Във връзка с националната кампания на Спешъл Олимпикс България – ВЪРЖИ
СИ ВРЪЗКИ-СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО – СТАНИ ФЕН!, бихме искали да Ви предложим в
периода 20.ЮЛИ - 03.АВГУСТ 2015 да разпространявате безвъзмездно професионално
заснет 30 секунден видеоклип „РАЗЛИЧЕН“ в четири версии, посветен на Световните
игри‘2015. Излъчването на клипа ще допринесе за приемането на различията и
преодоляване на стереотипите чрез добронамерена и приобщаваща визия.
Ще се радваме да поставите на Вашата интернет страница визията на
националната камапния ВЪРЖИ СИ ВРЪЗКИ-СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО – СТАНИ ФЕН!
в периода 20.ЮЛИ - 03.АВГУСТ 2015 г.
От нашата интернет страница можете да свалите клипа с четири различни
финала:
WWW.MEDIA.PROSPORT-BG.NET
На 25 юли 2015г. церемонията по откриване на Световните игри ще бъде достъпна и от:
WWW.ESPNPLAYER.COM/ESPNPLAYER/CONSOLE
За допълнителна информация:
Деница Давидкова, „Мениджър Комуникации“
тел. +359 885 321 361; ел. поща: dd@sreda.net
За СТАНИ ФАН!: http://www.fan.bg
За Световните игри‘2015: http://www.la2015.org
За Спешъл Олимпикс България: http://sobg.prosport-bg.net
https://www.facebook.com/sobulgaria
София, 17 юли 2015 година.
С БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪПРИЧАСТИЕТО,
ДЕНИЦА ДАВИДКОВА
МЕНИДЖЪР „КОМУНИКАЦИИ“ НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ
Спешъл Олимпикс България
адрес София 1000, бул. “Княз Дондуков” No. 5 вх. 3 ет. 7 ап. 27 тел. /факс 02/ 986 66 91
www.sobg.prosport-bg.net

