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Mecanism campanie

Concept
• „Adoptă un copac!” oferă soluția de teambuilding și implicare de mediu potrivită pentru această perioadă, dând

companiilor posibilitatea să ofere angajaților experiența unei plantări virtuale, desfășurată în siguranța locurilor
alese de ei. Compania donează – angajații fac voluntariat, de la distanță, dar împreună online. Detalii suplimentare 
despre campanie puteți găsi pe www.adoptauncopac.ro.

Stabiliți și ne anunțați 
numărul de angajați care 

doresc să se implice în 
campanie, până cel târziu 

pe 29 martie 2021.

Angajații primesc acasă
un pachet cu 7 puieți și
instrucțiuni de plantare
până pe 4 aprilie 2021.

Plantăm cu toții, fiecare
separat în locul ales, dar

împreună în cadrul
evenimentului online.

Cum vă implicați:

http://www.adoptauncopac.ro/
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Mecanism campanie

Costuri
• 1 pachet = 7 copaci = 100 lei
• Includ: costul, ambalarea și livrarea puieților, 

managementul operațiunilor logistice pentru 
organizarea evenimentului online de plantare, 
pachetul de comunicare.

• Contract de sponsorizare = Contribuție financiară 
deductibilă fiscal din impozitul pe profit și nu 
reprezintă o cheltuială suplimentară.

Beneficii
• Poziționarea favorabilă a companiei în asociere cu 

un set de valori environmentally-conscious.

• Teambuilding virtual – angajații lucrează împreună, 
dar în siguranță, de la distanță.

• Promovare social media – 2 postări dedicate 
companiei.

• Menționarea companiei în comunicate de presă, pe 
site-ul proiectului și în raportul anual ViitorPlus.
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Ce companii am avut alături la plantarea virtuală din 2020

https://www.facebook.com/events/261211828650345
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Pachetele disponibile de puieți

Atenție! 
La livrare, puieții vor fi în stare de repaus vegetativ, de 
dimensiuni reduse, între 20-80 cm, cu vârste între 1-
3 ani, și nu vor avea frunze pe tulpină. Aceștia vor fi 
recent scoși din pepiniere și se vor afla în starea 
potrivită pentru o adaptare de succes. 
Rădăcinile vor fi învelite într-un amestec de paie ude 
și hidrogel, pentru a menține hidratarea puietului în 
timpul transportului.
Sugestii de locuri unde puteți planta:
• în fața blocului; 
• pe terenul propriu sau al unei persoane 

cunoscute;
• în curtea școlii sau grădiniței copilului, cu acordul 

conducerii instituției; 
• în curtea alte instituții sociale din zonă - cămin de 

bătrâni, persoane cu dizabilități, etc., cu acordul 
conducerii instituției.

Indicații de îngrijire: 
Copacii trebuie udați dacă este secetă și îngrijiți 
primăvara și vara prin îndepărtarea buruienilor din jur. 
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Sub umbrela ViitorPlus, peste 13.100 de voluntari au ajutat la înființarea a 
95 de hectare de pădure, în cele mai slab împădurite județe ale țării.

Fiecare contribuție de 2 euro (10 lei) = 1 puiet plantat și îngrijit pe termen lung în „Adoptă un
copac!”. 

DESPRE PROIECT

„Adoptă un copac!” este un proiect care ajută la creșterea suprafeței împădurite din România. Atragem
fonduri din mediul privat (firme și persoane fizice) pentru a planta păduri adiționale, care altfel nu ar exista.
Ne concentrăm pe locații din zona rurală, cu deficit de pădure. Creștem două tipuri de păduri: perdele
forestiere, care aduc beneficiile generate de pădurea propriu-zisă, dar au și avantajul de a proteja drumurile
și de a crește productivitatea terenurilor agricole; perimetre de ameliorare, care au scopul de a reabilita
starea terenurilor degradate.



Pentru implicare în campanie sau orice întrebări vă rugăm 
contactați-ne la:
0773 359 748 

adoptauncopac@viitorplus.ro


