
AVENTURA  MONTANA 
“CENTENARUL  UNIRII  ROMANIEI  LA  INALTIME” 

PROPUNERE  DE  COLABORARE 



Eu 
CISMAS OVIDIU DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tehnician SSM, 41 de ani, din ARAD 

 

Aventurier montan 
 

Initiator proiect “5 VARFURI - 5 CONTINENTE” 
 

Ascensiuni varfuri: 
 

Mont Blanc de 4810m din Alpi – Europa in 2007 
fara ghid montan 

 

Uhuru de 5895m din Kilimanjaro – Africa in 2009 
premiera pentru judetul si orasul Arad 

 

Chimborazo de 6310m din Anzi – America de Sud in 2014 
premiera pentru judetul si orasul Arad 

intr-o aventura montana solitara 

Din partea Societatii Civile Aradene 
DISTINCTIA “MANDRU CA-S ARADEAN” 

 
 
 
 
 

 
pentru realizarile montane si 

mediatizarea Arad-ului si Romaniei 

Din partea “Asociatia Turistilor Montani Aradeni” 
INSIGNA DIN ARGINT “FLOARE DE COLT” 

 
 
 
 

 
pentru reusita ascensiunii varfului Mont Blanc 

si premiera aradeana a asceniunii varfului Uhuru  



Ascensiunea 
VARFULUI  VULCANIC  PICO DE ORIZABA de 5636m 

cel mai inalt varf din MEXIC 
cel mai inalt varf vulcanic de pe continentul NORD AMERICAN 

Realizarea aventurii si ascensiunea varfurilor 
SOLITAR - FARA GHID 

Rezumat  aventura  montana 
“CENTENARUL  UNIRII  ROMANIEI  LA  INALTIME” 

 
Participanti 

EU - CISMAS OVIDIU DANIEL 

Obiectiv / scop principal 



Alte obiective 

REZERVATIA UNESCO 
SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA EL ROSARIO 

PESTERA 
GRUTAS DE CACAHUAMILPA 

PESTERA UNESCO 
GRUTAS SOTANO DE LAS GOLONDRIANS 

VARFUL 
AJUSCO de 3930m 

VARFUL 
NEVADO DE TOLUCA de 4680m 



SPECIAL  cu/despre  ARAD  si  ROMANIA  in  MEXIC 

 
    In fiecare localitate/oras unde am sa ajung pe durata aventurii montane din Mexic: Mexico City, Toluca, 
Puebla, etc. voi sustine prezentari media intr-un cadru organizat si sustinut de comunitatea turistica-
alpinistica-speologica a mai multor organizatii si asociatii pe care am reusit sa le contactez din Mexic. 
 

    Prin prezentarile media, doresc sa promoveze judetul ARAD si ROMANIA, aratandu-le si povestindu-le 
despre potentialul turistic, alpinistic si speologic pe care il pot descoperii chiar ei, VIZITAND ROMANIA. 



Oportunitatea de colaborare 
 

Printr-un parteneriat promovam impreuna valorile care stau la baza oricarei reusite personale sau 
profesionale: Staruinta, Perseverenta, Ambitie, Daruire 
 

Oportunitate de publicitate si mediatizare prin aceasta aventura montana 

Importanta 
 

ASENSIUNEA IN PREMIERA a varfului PICO DE ORIZABA pentru orasul si judetul ARAD, in data 1 
DECEMBRIE 2018 – ZIUA NATIONALA A ROMANIEI si CENTENARUL UNIRII ROMANIEI. 
 

Doresc sa flutur steagul ROMANIEI si sa transmit un mesaj IN DIRECT: “LA MULTI ANI ROMANIA si 
TUTUROR ROMANILOR de pe varful PICO DE ORIZABA de la 5636m”. 



COSTURILE  AVENTURA  MONTANA 
“CENTENARUL  UNIRII  ROMANIEI  LA  INALTIME” 

     
    Costurile totale ale acestei aventuri montane speoligice si alpinistice se ridica la suma de 14500 lei, asa cum 
este detaliat in buget.   
    Bugetul acestei aventuri montane (totalitatea nevoilor si disponibilitatilor financiare, o planificare 
financiara): 
1.Cheltuieli de personal: 
- Pregatirea montana prin Romania 
- Materiale prezentare proiect pentru sponsori, colaboratori si parteneri 
- Cheltuieli suplimentare si neprevazute 
TOTAL 1 - 1500 LEI 
2. Cheltuieli materiale: 
- Suplimente alimentare si medicamente 
- Materiale promotionale la intoarcere (poze inramate, dvd, afise, pliante, invitatii) 
- Materiale/obiecte specifice Romanesti pentru Mexic 
- Inchiriere spatiu prezentare media 
- Transport cu masina spre/dinspre aeroportul din Budapesta in Ungaria 
- Zborul cu avion dus/intors spre/dinspre Mexic 
- Aventura prin Mexic 
TOTAL 2 - 13000 LEI 
TOTAL BUDGET 1 + 2 > 14500 LEI ( 3100 € ) 
Contributia proprie financiara minima este de 10% 



PROPUNERE  PACHETE  PENTRU  SPONSORIZARE 
AVENTURA  MONTANA 

“CENTENARUL  UNIRII  ROMANIEI  LA  INALTIME” 
 

    

    Imi face placere sa va propun 5 PACHETE de posibila colaborare asupra proiectului si identificarea cailor de 
sustinere financiara. Sper ca veti gasi in ceea ce urmeaza argumente pentru a considera, ca şi mine, posibila 
asociere cu aventura montana “CENTENARUL UNIRII ROMANIEI LA INALTIME”. 
    In vederea sustinerii acestei aventuri montane prin Mexic, va propun unul dintre urmatoarele pachete: 
a. Nivel 5 – 100 Euro: 
- aparitia siglei/logo-ului firmei/companiei dumneavoastra pe echipamentul personal. 
b. Nivel 4 – 250 Euro (aditional fata de nivelul 5): 
- aparitia siglei/logo-ului firmei/companiei dumneavoastra pe blogul meu si pagina de socializare pentru 
aceasta aventura, 
- albumul aventurii prin Mexic. 
c. Nivel 3 – 500 Euro (adiţional fata de nivelul 4): 
- prezenta siglei/logo-ului firmei/companiei dumneavoastra pe materialele promotionale, fluturasi, stiker, CD 
prezentare, pliante si afise prezentare film. 
d. Nivel 2 – 1000 Euro (aditional fata de nivelul 3): 
- aparitia siglei/logo-ului firmei/companiei dumneavoastra cu link catre site-ul dumneavoastră (mesaj de la 
director / marketing in pop-up) de pe blogul meu si pagina de socializare pentru aceasta aventura, 
- workshopp motivational cu angajatii firmei/companiei dumneavoastra sau organizarea unor iesiri intr-o 
zona montana din Romania pentru un numar limitat de persoane (10-15), poate chiar si tineri/copii. 
e. Nivel 1 – 2000 Euro (aditional fata de nivelul 2): 
- aparitia siglei/logo-ului firmei/companiei dumneavoastra pe banner in taberele de corturi sau la 
cabane/refugii montane, la expozitii foto si la prezentari, 
- mentionarea numelui sponsorului la prezentari, expozitii, in prezentele Radio si TV (unde politica posturilor 
permite), 
- exclusivitate pentru un numar de 15 fotografii ce pot fi folosite de catre sponsor pentru materialele 
promotionale proprii. 



VIZIBILITATE  MEDIA  DE 
PROMOVARE  A  PARTENERULUI 

LOGO  partener  pe  tricou, baner,  geaca Pagina socializare, tv,  youtoube si blog 

Vizualizari blog in perioada  16.06 – 07.07.2014 
maximul fiind in jurul zilei ascensiunii varfului 

Film din poze 



SUSTINATORII  AVENTURILOR  MONTANE  ANTERIOARE 

Varful UHURU 
KILIMANJARO in 2009 Varful CHIMBORAZO 

ANZI in 2014 
Varful MONT BLANC 

ALPI in 2007 



Activitatile mele montane NU AU LEGATURA CU COMPANIA UNDE IMI DESFASOR ACTIVITATEA. Orice 
firma sau companie din Arad si Romania, poate sa imi ofere suport financiar, indiferent de domeniul de 
activitate si NU MA LEAGA INTELEGERILE INTRE COMPANII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In speranta ca aceste cateva informatii au reusit sa va starneasca interesul si daca doriti sa fiti parte a acestei 
aventuri montane prin Mexic, va rog sa solicitati prin mail sau telefonic detalii despre oportunitatea de 
publicitate si mediatizare (propunere de pachete sponsorizare) si costurile acestei aventuri montane. 
 

Tel: 0744 349 027 
E-mail: cod.arad.ro@gmail.com 
 

Multumesc pentru timpul acordat. 
Cu stima, 

Cismas Ovidiu Daniel 


