VIPROADSAFETY
The charity event for kids
part of the 5th Warsaw Road Safety Week
powered by Fundacja Drogi Mazowsza

Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
to sztandarowy projekt Fundacji, który organizujemy nieprzerwanie
od 2015 roku. Tydzień BRD to 7 imprez w 7 dni o zasadach ruchu
drogowego na koniec roku szkolnego. W tym roku nie będzie
inaczej. 5. Warszawski Tydzień BRD odbędzie się między 13 a 19
czerwca. 5 z 7 imprez przeprowadzimy w Warszawie, dwie pozostałe
w Modlinie i Pruszkowie. 5WTBRD to wiedza przekazywane w
przystępnej formie, przyciągająca media, grupy docelowe, angażuje
władze publiczne i podmioty prywatne. Adresowana do wszystkich
użytkowników dróg, choć każdy dzień poświęcony jest innej grupie.
Zobacz, jak było w zeszłym roku 4WTBRD

5WTBRD
Sztandarowy projekt Fundacji
13 – 19 czerwca

7 imprez w 7 dni,
nawet ONZ nie organizuje swojego „Tygodnia” tak intensywnie.

›
›
›
›
›
›
›

13 cz: Konferencja „Pieszy zawsze pierwszy”
14 pt: Warsztaty projektowania dróg dla samorządowców
15 so: VIP Road Safety – akcja charytatywna
16 nd: Piknik „Warszawa jedzie na wakacje”
17 po: Akcja „Pieszy” – happening na przejściu dla pieszych
18 wt: Akcja „Lizak”- ekwipunek dla rowerzysty
19 śr: Akcja „OKO” – badanie kierowców i ich aut

Zobacz, jak było w zeszłym roku 4WTBRD

Wzorem lat ubiegłych
spodziewamy się 50.000
uczestników, a wśród nich
władze samorządowe
Warszawy i Mazowsza,
przedstawicieli mediów,
celebrytów, przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe,
warszawiaków. Każda z imprez
ma swoich adresatów, każda z
imprez ma inny charakter. Dwie
imprezy będą mieć charakter
zamknięty: Warsztaty i
VIP Road Safety.

5WTBRD

WTBRD cieszy się od lat
zainteresowaniem mediów.
Partnerami Medialnymi byli: TOK.FM,
BRD24.PL, Radio Kolor, Radio dla
Ciebie, Super Express, TVP3.
Naszą ostatnią imprezę oglądało
3.146.000 widzów i internautów.

VIP ROAD SAFETY
Zapraszamy Państwa do współpracy przy jednym z
projektów: VIP Road Safety. Proszę zapoznać się z naszą
ofertą. Jesteśmy przekonani, że promocja podczas 5WTBRD i
VIP Road Safety, to doskonały sposób na wzmocnienie
wizerunku i zaprezentowanie swojej misji.
VIP Road Safety to akcja charytatywna polegająca na
rywalizacji gwiazd mediów w konkurencjach sprawności
jazdy w terenie i torze doskonalenia jazdy. Pilotami gwiazd są
osoby, które wylicytowały udział z daną gwiazdą. Dochód
przeznaczony jest na leczenie wybranego dziecka, które
ucierpiało w wypadku, a zdaniem lekarzy nie powinno
przeżyć. Chcemy dokończyć cud.

VIP ROAD SAFETY
Gwiazdy pomagają zebrać niezbędne środki, dzięki którym
poszkodowani w wypadkach wrócą do codzienności.
Impreza jest widowiskową rywalizacją przyciągającą media,
na czym korzysta zarówno Fundacja, jak i jej partnerzy.
W świat idzie przekaz, że partner Fundacji potrafi
zaangażować się społecznie, buduje to zaufanie do marki
sponsora.
Do wewnętrznej oceny pozostawiamy refleksję, że dzięki
temu, mogliśmy dokończyć cud.

VIP ROAD
SAFETY

Potrzebujemy od Was pomocy finansowej:
20.000 zł netto.

VIP ROAD SAFETY
Świadczenia wzajemne

Dwa rodzaje świadczeń:
1. Partner 5WTBRD – logotyp na planszy
końcowej filmu z całego Tygodnia. Film trafi
do mediów społecznościowych oraz na
międzynarodowe strony Komisji
Europejskiej Transportu oraz FIA Region 1.
2. Mecenas VIP Road Safety: 35% powierzchni
reklamowej na materiałach promocyjnych –
ścianka podium, nalepka na samochód,
5 flag przy każdym stanowisku konkurencji,
baner internetowy w trakcie licytacji jazdy z
gwiazdami na Allegro, koszulka
organizatorów.
Bezpłatna licencja do filmu po polsku i angielsku.
Udział 5 gości sponsora.
Udział mediów celebryckich.
Udział w medialnej akcji CSR.
Patronat Radia Kolor.

Partnerami całego 5WTBRD będą

o fundacji
Fundację tworzą ludzie, którzy wyrwali się śmierci, którym lekarze nie dawali szansy na
przeżycie wypadku. Nie dość, że przeżyli, to jeszcze stanęli na nogach bez urządzeń
wspomagających. Mają domy, rodziny, wychowują dzieci. Nie widać, że kiedyś tam, coś
zdarzyło się na drodze. Pamięć mają jednak niezawodoną. Istniejemy od 2012 roku.
Fundacja stworzyła coroczne projekty:
„Warszawski Tydzień BRD” – 7 imprez w 7 dni o zasadach ruchu drogowego na koniec roku szkolnego,
„Wypadek, co dalej” czyli Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych”,
pokaz kaskaderski wypadku drogowego połączony z mszą świętą w intencji ofiar oraz konferencją branżową.

Fundacja współtworzyła kampanie społeczne „Czerwone-Stój, Zielone-Idź. To takie
proste!”, „Użyj dzwonka, poczujesz się pewniej”, „Załóż oblask”, „3 Kolory”, tworzyliśmy
filmy promujące wszystkie te kampanie.
Jesteśmy zaangażowani w coroczne projekty:
„Od Skutera do Harleya” – projekt dla młodzieży klas 7 i 8 o zasadach jazdy na skuterze w kategorii prawa jazdy AM,
„Ambasador Bezpieczeństwa na Drodze” – szkolenie dyplomatów w Polsce z zasadach ruchu drogowego

O naszych akcjach można przeczytać na stronie
Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu.
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