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+ SPORTNUTRITIE
SANATATE,

Ziua Mondiala a Osteoporozei

Saptamana Internationala de prevenire a obezitatii

Luna mondiala de lupta impotriva cancerului mamar



CONCEPT

Prezentare
Denumire: Sanatate, Nutritie si Sport

Perioada: 25-27 octombrie 2013

Locatia: Sun Plaza Shopping Center

Tip targ: expozitie cu vanzare de produse si prezentare de servicii 
legate de sanatate, nutritie si sport

Expozanti: clinici medicale, producatori produse naturiste, 
asociatii si cluburi sportive, spa-uri, sali de fitness, clinici de 
infrumusetare, saline, terenuri de tenis, de fotbal, etc.

Standuri: modulare din octanorm, h=1 metru

Program expozitional: 10:00-22:00

Pikaso Events si Sun Plaza Shopping Center va invita in perioada 25-27 
octombrie 2013 sa sarbatorim impreuna cea de-a 9-a editie a evenimentului 
„Sanatate ,Nutritie si Sport”, dedicat tuturor celor interesati sa adopte un stil 
de viata cat mai sanatos.
Timp de 3 zile, in incinta Sun Plaza Shopping Center, vor fi prezente cabinete 
de nutritie, sali de sport, clinici medicale, centre de relaxare si infrumusetare, 
centre oftalmologice si stomatologice, care se vor intrece in a va pune la 
dispozitie cele mai avantajoase oferte disponibile pentru o viata cat mai 
echilibrata.
“Sanatate, Nutritie si Sport” se adreseaza atat iubitorilor de miscare, cat si 
persoanelor sedentare care isi doresc o schimbare si vor sa afle care sunt cele 
mai practice si eficiente metode pentru a atinge greutatea optima fara 
eforturi prea mari si costuri exagerate.

Specialistii in nutritie te vor invata cum sa folosesti mesele intermediare, care 
sunt caloriile care nu ingrasa, ce e bine sa manaci in pauza de pranz, care sunt 
solutiile pentru un metabolism lent, cum se combate celulita, de unde vine 
nevoia de miscare si cum combatem viata sedentara.

Vino la Sun Plaza Shopping Center in perioada 25-27 octombrie 2013, intre 
orele 10:00 - 22:00, pentru a afla cum poti sa te bucuri de o viata lunga si 
sanatoasa! Intrarea este libera!
Eveniment organizat si sustinut de Pikaso Events si Sun Plaza Shopping 
Center.

Este foarte important sa stim cum sa ne mentinem sanatatea in ritmul zilelor 
noastre. In cadrul evenimentului “Sanatate, Nutritie si Sport” veti afla ce 
inseamna alimentatia corecta si sanatoasa, care sunt ofertele centrelor de 
sanatate, salilor de sport si yoga, ale companiilor farmaceutice pentru a fi in 
forma perfecta in fiecare zi, pentru a fi sanatosi si frumosi!

Vizitatori
V-D: 35.000-45.000 vizitatori/zi
 115.000 vizitatori/eveniment

25-27octombrie 2013

Stay strong, live long!



OCTOMBRIE- Luna Internationala de 
Lupta Impotriva Cancerului de San

20 OCTOMBRIE-
Ziua Mondiala a Osteoporozei

15-22 OCTOMBRIE- Saptamana mondiala de combatere obezitatii 

Cancerul de san este cel mai frecvent tip de cancer la femei, incidenta sa fiind 
in crestere. In fiecare an sunt diagnosticate peste 250.000 de cazuri noi in 
Europa si aproximativ 175.000 in Statele Unite ale Americii, cu o rata anuala 
de deces de aproximativ 165.000 de paciente in Europa si 44.000 in Statele 
Unite ale Americii. Anual, in intreaga lume, mai mult de 700.000 de femei mor 
din cauza acestei boli si se estimeaza ca 8-9% din femei vor dezvolta cancer 
de san pe parcursul vietii.
-Apare la fete din ce în ce mai tinere;
- în ultimii ani, numărul deceselor a scăzut simţitor;
- apariţia unui nodul nu este întotdeauna un semn de cancer, dar trebuie 
investigat. 8 din 10 noduli la sân sunt de obicei benigni;
- de cele mai multe ori simptomele apar în stadiul destul de avansat al bolii;
- 70% din cazurile de cancer de sân sunt descoperite prin autoexaminare;
- femeile cu implant cu silicon nu sunt mai expuse riscului de cancer mamar, 
dar trebuie să efectueze anual o mamografie pentru că este foarte dificil de 
depistat o eventuală transformare a celulelor;
- cancerul la sân în stadiu 1 sau 2 nu mai are recidivă decât în sub 10% din 
cazuri.
Romania e pe primul loc in topul tarilor europene cu cea mai ridicata mortalitate 
provocata de cancerul la san:
 14 decese la 100 000 romani
 In 2012 – au murti 2000 romance de cancer mamar
 Cancerul avansat la sân atacă în fiecare an peste 10.000 de femei din 

România

Osteoporoza afectează circa 200 de milioane de femei în întreaga lume. 
Conform specialiştilor, riscul instalării osteoporozei în cazul femeilor este 
mai mare decât cancerul la san, cancerul ovarian şi uterin la un loc.
Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, osteoporoza apare in cazul în 
care densitatea minerala osoasa a unei persoane este de 2,5 ori mai mica 
decat valoarea de referinta. La întrebarea "Cine se poate îmbolnavi de 
osteoporoza?", dr. Carmen Barbu, Spitalul Universitar de Urgenta Elias 
răspunde:
· Orice persoana care are antecedente in familie;
· Femeile aflate in perioada de postmenopauza;
· Femeile care sufera de amenoree (absenta menstruatiei);
· Barbatii trecuti de 60-65 de ani;
· Barbatii cu disfunctii testiculare.
- incidenta este de 2-4 ori mai mare la femei decat la barbati(1 din 3 femei 
adulte va dezvolta, de-a lungul vietii, o fractura osteoporotica, pe cand doar 
1 din 8 barbati va suferi din aceeasi cauza; la grupa de varsta 50-60 de ani, 
incidenta este aceeasi atat la femei, cat si la barbati
- jumatate din femeile din romania sufera de osteoporoza
- La fiecare 30 de secunde, undeva in lume o persoana sufera o fractura 
osteoporotica.

Obezitatea este pandemică şi afectează atât adulţii, cât şi bătrânii, tinerii şi 
chiar copiii. În România, numărul copiilor obezi înscrişi în învăţământul primar 
s-a dublat în ultimii opt ani, după cum reiese dintr-un raport al Institutului 
pentru Sănătate Publică. Evoluţia pe termen lung a excesului ponderal la copii 
este nefavorabilă, aceştia devenind, în proporţie de aproximativ 80%, 
adolescenţi şi, ulterior, adulţi obezi.
- o treime din populația României este supraponderală- 34%
- 14% din populatia  Romaniei sunt obezi de greadul 1
- Doar 44% se pot lăuda cu o greutate normală

 În total, populația României are aproximativ 200.000 tone de exces ponderal.
La nivel mondial, exista 22 de milioane de copii obezi care au sub cinci ani.
-In Europa, sunt 14 milioane de copii obezi 
-44 % dintre femei si 58 % dintre barbate sunt supraponderali in Romania
-Organizatia Mondiala a Sanatatii situeaza obezitatea printre primii cinci factori 
care cresc riscul de imbolnavire si rata mortalitatii, alaturi de: subalimentatia, 
sexul neprotejat, alcoolismul, igiena deficitara si hipertensiunea.
-Romania se afla pe locul trei in Europa la obezitatea infantila
-1 din 10 copii are greutatea unui adult



SANATATE

TEMATICA

Sport extrem

25-27octombrie 2013



Sampling cu 
produse 

alimentare, 
suplimente, etc

ACTIVITATI CONEXE

Pentru detalii suplimentare si inscrierea in cadrul programului de activitati conexe, 
va rugam sunati la 0721.986.028. 
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Eat right, be bright.



LOCATIE

L-J: 30.000-35.000 vizitatori/zi
V-D: 35.000-45.000 vizitatori/zi

Sun Plaza are o suprafata inchiriabila de 81,000 m2 si peste 210,000 m2 suprafata construita. La Sun Plaza se poate ajunge 
foarte usor cu masina, atat dinspre Calea Vacaresti, cat si dinspre Soseaua Oltenitei. Centrul are o parcare subterana 
gratuita cu 2,000 de locuri si o legatura directa cu statia de metrou Piata Sudului, realizata printr-un pasaj subteran. 

Oferta comerciala Sun Plaza include un hypermarket Cora, magazinul de bricolaj Baumax - pentru prima data in Bucuresti, 
Flanco, in vreme ce suprafetele cele mai mari din domeniul lifestyle sunt ocupate de Zara, C&A, Marks and Spencer, 
Debenhams, New Yorker, Hervis, Sprider Stores, Koton, Diverta, Humanic si Deichmann.  Zona de divertisment a centrului 
comercial este de asemenea impresionanta: 15 sali de cinema avand o capacitate de 3,000 de locuri in multiplexul Cinema 
City, clubul de bowling si billiard Oxygen care se intinde pe 2,000 m2, cazinoul Game World, un pub si cafenele intre care 
amintim Starbucks.

Sun Plaza Shopping Center
25-27octombrie 2013

Stay strong, live long!



Standuri 8 mp (2x4 m):

Standuri 6 mp (2x3 m):
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AMPLASARE

Standuri 10 mp si 12 mp: 

Tipuri de standuri

Plan amplasare

10

15
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Pachet Promo Pachet Premium

- stand de 6 mp (2x3 m)
- 1 masa
- 2 scaune
- 1 infodesk
- 1 scaun bar
- 1 cos gunoi
- 1 pazie personalizata

- stand de 8 mp (2x4 m)
- 1 masa     
- 2 scaune
- 1 infodesk
- 1 scaun bar
- 1 cos gunoi
- 1 pazie+afis infodesk personalizat
- advertorial pe pagina de fb.

Pachet Partener 

- stand de 10 mp (2x5 m)
- 2 mese
- 4 scaune
- 2 infodeskuri
- 2 scaune bar
- 1 cos gunoi
- 1 pazie personalizata
- 1 afis infodesk personalizat
- 2000 flyere personalizate 1/3 A4
- prezenta pe afise si flyere
- workshop-uri, prezentari, lansari de produs gratuite 
in zona de demonstratii a evenimentului
-advertorial pe pagina de facebook a evenimentului 
www.facebook.com/Sanatatenutritiesisport

Pachet Partener Principal

- stand de 12 mp (2x6 m)
- 2 mese
- 4 scaune
- 2 infodeskuri
- 2 scaune bar
- 2 cos gunoi
- 1 pazie personalizata
- 2 afise infodesk personalizate
- 4000 flyere personalizate 1/3 
A4, cu macheta partenerului
- personalizarea peretilor din  
interiorul standului
- sampling in cadrul zonei 
expozitionale
- promovare gratuita 
(workshop-uri, prezentari, 
lansari de produs) in zona de 
demonstratii

LOGO

LOGO L
O
G
O

330 Euro+tva 420 Euro+tva 750 euro+tva

Logo

Logo

Mediul online
- inserarea in lista de parteneri pe site-ul www.pikaso.ro
- 3 advertoriale pe pagina de facebook a evenimentului 
www.facebook.com/Sanatatenutritiesisport
- prezenta logo-ului pe coverul paginii de facebook SunPlaza cu peste 
30 000 like-uri

Printuri
- prezenta logo-ului pe materialele 
promotionale printate ale 
evenimentului;
- afisaj pe 3 backlit-uri de 83x199 
cm, amplasate la cele 3 intrari in 
mall

Audio-video
- includerea in spotul video al 
evenimentului
- difuzarea spotului video pe 13 
ecrane amplasate in zone de interes 
- spot audio intern (3o secunde) la 
radio Zu (intern)

PACHETE/TARIFE

1100 euro+tva

LOGO

LOGO

LOGO



SERVICII SUPLIMENTARE

LOGO

Flyere
1/3 din A4

format finit: 99x210 mm
culori: policromie fata/verso
hartie: 115 gmp

tiraj: 2000 bc - 49 euro+tva
tiraj: 4000 bc - 88 euro+tva
tiraj: 6000 bc - 108 euro+tva
tiraj: 8000 bc- 130 euro+tva

* Preturile afisate nu includ tva

*Montaj inclus
*Bannerul se poate realiza pentru 
fiecare latura a standului

Personalizare infodesk - 15 € 

Machetare flyer - 20 € 

Company 
Logo 

110€/
3 zile 

 LCD+DVD 
(inchiriere) 

Hostess la stand 

Infodesk
(inchiriere)

Mobilier
(inchiriere)

10€
10€/ 
mp

Inserarea logo-ului in spotul 
video al evenimentului

Spotul va rula atat pe cele 12 ecrane din
interior, cat si pe ecranul 3x4 exterior.

Inchirierea spatiului pentru organizarea 
de prezentari, workshop-uri in zona

 de activitati conexe

Veti dispune de spatiu delimitat, microfon, 
anunturi radio intern.

100€/

65 €

Personalizare
Autocolant/banner

50 €/zi

Durata: 5 secunde

Format: 1-2 slide-uri

Include o masa si doua scaune

ora

LCD- diagonala de 100cm, dvd player 

Perioada va fi de 12 ore/zi, cu 
o ora pauza de masa.
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Stand parter Stand etaj Exemplu infodesk 

EDITII PRECEDENTE
25-27octombrie 2013



PARTENERI
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EDITII PRECEDENTE



- advertoriale si comunicate in ziarul “Ring”, “Libertatea”, “Adevarul”

- peste 5000 flyere si afise

- 3 backlit-uri la fiecare intrare a centrului comercial

- promovare in retelele sociale atat ale evenimentului cat si al locatiei Sun Plaza

- e-bannere si articole online pe site-urile a peste 25 parteneri

- promovare spot video pe 13 ecrane led din interiorul centrului comercial

- spoturi audio intern la radio ZU (30 secunde)

-campanii platite facebook

RETELE SOCIALERADIO

Parteneri editii precedente:

PROMOVARE
25-27octombrie 2013

+ SPORTNUTRITIE
SANATATE,
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+ SPORTNUTRITIE
SANATATE,



facebook.com/SanatateNutritiesiSport

S.C. PIKASO TEAM S.R.L.
J23/1057/2011, RO 28368151
Drumul Negru 57, Voluntari, Ilfov
RO84RNCB0069121516670001
BCR Libertatii
Capital social:200 RON
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