


 
 
 
 
Asociaţia „Colorăm Zâmbete” 

Cerere de sponsorizare 
Dance World şi Dance World Junior 

 
  
  

 
 

 



  
 Asociația „Colorăm Zâmbete” este o organizaţie non-profit, care are ca 
obiectiv principal dezvoltarea armonioasă a copiilor, prin educație şi dans. 
  În cadrul asociaţiei funcţionează mai multe grupe de dans, în funcție de 
nivelurile de performanță ale copiilor şi de vârsta acestora. 
 Trupele de dans modern Dance World și Dance World Junior din cadrul 
asociaţiei s-au calificat, după o preselecție internațională, la ,,World Championships of 
Performing Arts” – Campionatul Mondial  ale  Artelor – ediţia  a  20-a, ce va avea loc 
în SUA, la Hollywood, în perioada 8 -17 iulie 2016. ( Comunicările oficiale de calificare 
se pot vizualiza aici şi aici ). 
 Pentru prima dată România este acceptată cu un lot național în această 
competiție internaţională şi va participa în concurs alături de alte 62 de ţări. 
 Dance World și Dance World Junior sunt singurele reprezentante din 
Romania la categoria dans, selectate după o preselecţie cu juriu internaţional, dintr-un 
total de 84 de trupe de dans aflate în concurs. 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSWF8zMXBDY2xTVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSNTFZb1l0YnRkdDg/view?usp=sharing


  
 Calificarea este urmarea unei munci susţinute, de-a lungul mai multor ani, 
timp în care Dance World si Dance World Junior au căştigat numeroase trofee, medalii 
și premii, la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaționale: 
 
• Trofeul Mamaia Copiilor 2015 – categoria show (video) 
• Trofeul Festivalului de schimb cultural Eurasia 2014 
• ESDU – European Dance Union 2013 – locul I 
• Dance Fest Novisad, Serbia 2012 – 6 premii I, 2 premii - II, 2 premii III şi calificarea 

în top 15 din cele 1.000 coregrafii aflate în concurs 
• Dance World Cup Disneyland Paris 2011 – locul I 
• Italia, San Remo, GEF Festival 2010 – locul I  
• Trofeul Festivalului de schimb cultural Eurasia 2009 
• Festivalul International de dans Ghiocelul de Argint 2009 – Trofeul pentru 

coregrafie 
 
 
 

 

https://youtu.be/qN6-IWWpVwY


 Au participat ca şi corp unic de balet al festivalului de muzică pentru copii - 
Festivalul Tineretii Mangalia, între anii 2008 – 2015, pentru festivalul „Mamaia 
Copiilor”, în perioada 2010 - 2015 şi pentru Festivalul „Cerbul copiilor”, în  2008. 
  Pe lângă participarea la aceste competiții artistice, trupele au avut 
numeroase apariţii în emisiuni TV la TVR1, Pro TV, Antena1, Antena Stars, Kanal D, 
Naţional TV, TVRM, Favorit TV.  
  În 2013 au fost semifinalişti la emisiunea concurs ,,România Dansează” 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QR7CUD5Fcbo
https://www.youtube.com/watch?v=frPuwki22w0


  

 WCOPA – Campionatul Mondial al Artelor este cea mai mare competiţie 
internaţionala de arte din lume, aflată anul acesta la a 20-a ediție. Este organizată de 
WCOPA/WORLDSTARS International Inc., organizatorul celelbrului eveniment Miss 
Univers. Competiţia se desfășoară pe mai multe tipuri de aptitudini: muzică 
instrumentală, muzică vocal, dans şi teatru. Anul acesta participă 63 de ţări. 
 Cei 22 de membri ai trupelor Dance World  şi Dance World Junior sunt 
onorați și fericiți pentru că juriul internaţional i-a selectat să reprezinte România în 
această importantă competiție, iar timpul lor liber este acum ocupat doar cu 
antrenamente pentru a reprezenta cât mai bine România la Hollywood. Însă visele 
copiilor sunt minimalizate de costurile ridicate necesare deplasării. 
 
Costurile de deplasare cuprind: 
         Bilete avion Bucuresti - Los Angeles: 22.000 euro 

Transport local 9 zile: 3.000 euro 
Cazare şi masă 9 zile: 22.000 euro 
Taxe de participare competiţie: 19.000 euro 
Costume: 10.000 euro 
Echipament: 4.000 euro 

         Total: 80.000 euro 
 
 

 
  
 



  
    
 Având în vedere că asociația este una non profit, iar copiii de sub aripa sa nu 
au posibilități materiale suficiente pentru a putea participa la acest eveniment, 
costurile fiind destul de ridicate (taxe de participare, transport, masă, cazare, 
echipament, costume), în speranța că putem onora și încununa cu succes această 
competiție, promovând România prin „artă și frumos”, vă propunem o ofertă de 
colaborare ce constă în promovarea imaginii dvs. la Hollywood în cadrul acestei 
competitii, în  cadrul evenimentelor organizate de Asociație la nivel național, precum 
și pe site-ul nostru www.dance-world.ro, după caz, în schimbul acordării din partea 
dvs. a unui sprijin financiar sub formă de sponsorizare.  
  
 De asemenea, suntem deschiși oricărei alte propuneri de colaborare venite 
din partea dumneavoastră ce are ca obiect solicitarea noastră. 
 
  
 

http://www.dance-world.ro/
http://www.dance-world.ro/
http://www.dance-world.ro/


Oferta de sponsorizare 

  
  



 Sponsor echipament sportiv 
Valoare: 4.000 euro 

  
 Oferta de servicii: 
1. Logo sponsor pe fiecare ecuson de participare a membrilor trupelor de dans Dance 

World si Dance World Junior pe toata perioada de desfăşurare a evenimentului 
WCOPA (pag. 10 din Handbook)  

2. Logo sponsor pe echipamentele de deplasare ale membrilor trupei de dans pe 
distanţa Bucureşti - Los Angeles şi pe toată perioada concursului 

3. Logo sponsor pe echipamentele membrilor trupei de dans la toate evenimentele 
locale din 2016 

4. Menţionarea sponsorului la toate evenimentele şi festivalurile din 2016 (vezi 
calendar 2016) 

5. Banner publicitar pe site-ul şcolii de dans www.dance-world.ro până pe 31 
decembrie 2016 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSaXVEVUJCclMxcTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSNmlSa3YwMGMyU2s/view?usp=sharing
http://www.dance-world.ro/
http://www.dance-world.ro/
http://www.dance-world.ro/


  
Sponsor PLATINUM 

Valoare: 12.000 euro 
  
 Oferta de servicii: 
1. Logo sponsor platinum in “Cartea concurentului” – fiecare concurent din cele 51 de ţări 

participante va avea o carte a concurentului - pagina online pe site-ul WCOPA (pag 9 din 
Handbook) 

2. Logo sponsor platinum pe fiecare ecuson de participare a membrilor trupelor de dans 
Dance World şi Dance World Junior pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului 
WCOPA (pag 10 din Handbook)  

3. Logo sponsor platinum pe echipamentele de deplasare ale membrilor trupei de dans pe 
distanta Bucureşti - Los Angeles şi pe toată perioada concursului WCOPA 

4. Logo sponsor platinum pe echipamentele membrilor trupei de dans la toate 
evenimentele locale din 2016 

5. Menţionarea sponsorului platinum la toate evenimentele şi festivalurile din 2016 (vezi 
calendar 2016) 

6. Menţionarea sponsorului platinum în articolele promoţionale  online şi print, dedicate 
evenimentului WCOPA 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSaXVEVUJCclMxcTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSaXVEVUJCclMxcTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSNmlSa3YwMGMyU2s/view?usp=sharing


7.  Stand promoţional în cadrul Festivalului National de Arte pentru copii “The Joy Of      
Life 2016” (aproximativ 1.000 copii) 
8.  Roll-up pe scenele tuturor festivalurilor şcolii de dans din 2016 
9.  Banner publicitar pe site-ul şcolii de dans www.dance-world.ro până pe 31 
decembrie 2016 
  

Sponsor GOLD 
Valoare: 7.500 euro 

  
Oferta de servicii: 
1. Logo sponsor gold pe fiecare ecuson de participare a membrilor trupelor de dans 

Dance World şi Dance World Junior pe toată perioada de desfăşurare a 
evenimentului WCOPA (pag 10 din Handbook)  

 

http://www.dance-world.ro/
http://www.dance-world.ro/
http://www.dance-world.ro/
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSaXVEVUJCclMxcTg/view


2. Logo sponsor gold pe echipamentele de deplasare ale membrilor trupei de dans 
pe distanţa Bucureşti - Los Angeles şi pe toată perioada concursului WCOPA 

3. Menţionarea sponsorului gold la toate evenimentele şi festivalurile şcolii de dans 
din 2016 (vezi calendar 2016) 

4. Materiale promoţionale (pliante, flayere, etc) în cadrul Festivalului Naţional de                                 
Arte pentru copii “The Joy Of Life 2016” (aproximativ 1.000 copii) organizat de 
Asociaţia Colorăm Zâmbete 

5. Stand promoţional în cadrul Festivalului Naţional de Arte pentru copii “The Joy Of 
Life 2016” (aproximativ 1.000 copii) 

6. Roll-up pe scenele a două festivaluri din calendarul şcolii de dans din 2016 
7. Banner publicitar pe site-ul scolii de dans - www.dance-world.ro - până pe 31 

decembrie 2016 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSNmlSa3YwMGMyU2s/view?usp=sharing
http://www.dance-world.ro/


 Sponsor SILVER 
Valoare: 4.000 euro 

  
Oferta de servicii: 
1. Menţionarea sponsorului silver la toate evenimentele şi festivalurile şcolii de dans 

din 2016 (vezi calendar 2016) 
2. Materiale promoţionale (pliante, flayere, etc) în cadrul Festivalului Naţional de 

Arte pentru copii “The Joy Of Life 2016” (aproximativ 1.000 copii) 
3. Stand promoţional în cadrul Festivalului Naţional de Arte pentru copii “The Joy Of 

Life” (aproximativ 1.000 copii) 
4. Roll-up pe scena unui festival din calendarul şcolii de dans din 2016 
5. Banner publicitar pe site-ul şcolii de dans www.dance-world.ro până pe 31 

decembrie 2016 
  
  
 

https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSNmlSa3YwMGMyU2s/view?usp=sharing


 Sponsor BRONZ 
Valoare: 2.000 euro 

  
Oferta de servicii: 
1. Materiale promoţionale (pliante, flayere, etc) în cadrul Festivalului Naţional de 

Arte pentru copii “The Joy Of Life 2016” (aproximativ 1.000 copii) 
2. Stand promotional în cadrul Festivalului National de Arte pentru copii “The Joy Of 

Life” (aproximativ 1000 copii) 
3. Roll-up pe scena unui festival din calendarul şcolii de dans din 2016 
   

 
Sponsor 

Valoare: 700 euro 
   Oferta de servicii constă într-unul dintre cele 5 servicii din pachetul silver, la alegere.  
 
 



 Vă mulţumim! 
  
Alina Cimpoieru 
Preşedinte  
Asociaţia „Colorăm Zâmbete” 
www.dance-world.ro 
Tel: 0767 644 647 
E-mail: alina_cimpoieru@yahoo.com 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trupele de dans Dance World şi Dans World Junior îşi desfaşoară activitatea în cadrul Asociaţiei „Colorăm 
Zâmbete”, organizaţie non-profit, nepatrimonial, ce are ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasă a copiilor 
prin orientarea acestora, prin educaţie  şi dans, în timpul lor liber, către artă şi frumos. 
Asociaţia „Colorăm Zâmbete”, cu sediul social în Bucureşti, Str Louis Pasteur, Nr 4, Sector 5 se identifică prin CIF 
31634130 şi are IBAN RO35 BACX 0000 0012 3728 6000, deschis la Unicredit Bank. 
 

http://www.dance-world.ro/
mailto:alina_cimpoieru@yahoo.com
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSWlRsMjA1aFRmaTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6_InFmsaepSWlRsMjA1aFRmaTA/view?usp=sharing
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