
 פרויקט ריצה

 מ - 0 ל - 5 ק"מ 
 ב- 9 שבועות



רקע
 העמותה לקידום הפיזיותרפיה חרטה על דגלה "קידום בריאות" בקרב הציבור הרחב

העמותה פועלת בכמה מישורים על מנת להעלות מודעות, להפעיל, לעודד ולקדם את תחום הבריאות בקרב 
 הציבור.

 פרויקט "מרימים רגליים"
 פרויקט ריצה חינם! לכלל הציבור.

 באמצעות קבצות וואטסאפ מעבירים לכל המעוניים אימוני רצה במשך 9 שבועות.
 מ0 ק"מ - למי שמעולם לא רץ.. ובתום 9 השבועות - רצים יחד 5 ק"מ.

 הפרויקט מתקיים 3 פעמים בשנה בחודשים ספטמבר, דצמבר ואפריל
 בסיום 9 השבועות בוואטסאפ נפגשים פיזית לריצת  5 ק"מ.

 בקבוצות הוואטסאפ משתתפים בדרך כלל כ- 1400 משתתפים
 לא כולם מסיימים איתנו ומגיעים ל5 ק"מ..

 חלק פורשים וחלק ממשיכים איתנו לפרויקט הבא כי לא עמדו בכל האימונים.
 אבל...  :(

 בסיום כל פרויקט מגיעים לרוץ איתנו בין 50 ל 80 משתתפים במירוץ.
 וחלק מהמשתתפים שלא יכולים לרוץ איתו - רצים עצמאית ליד הבית שלהם.

 הפרויקט הנוכחי הוא הגדול ביותר שהעברנו עד כה
 רשומים אליו כ1650 משתתפים.

 כבר 80 הודיעו שירוצו איתנו במרתון תל אביב 5 ק"מ ואנו משערים כי יהיו עוד.

 חשוב לציין כי ברוב המקרים מדובר באנשים שמעולם מעולם לא רצו! וזאת הפעם הראשונה שלהם.
 הפרויקט מאפשר להם את האפשרות להאמין בעצמם ולתחושת מסוגלות מדהימה.

 אנו מחפשים חברה, המוכנה לתת חסות לפרויקט המקסים הזה.
 מדגישה כי הוא חינם ופתוח לכל מי שרוצה - אין הגבלת מקום.

 חסות
 בואו לקחת חלק בקידום בריאות!

 חסות למימון החולצות הקבוצתיות שאנו מחלקים חינם לרצים ביום המירוץ. 
 אנו נשים את הלוגו של נותן החסות על גב החולצה יחד עם הלוגו של העמותה לקידום הפיזיותרפיה.

 החולצות לא נלבשות רק ביום המירוץ! אנשים ממשיכים לרוץ עם החולצות האלה גם לאחר מכן.

 חסות שנתית - הדפסת חולצות ל-3 הפרוייקטים השנתיים -  6,000 שח 
 החסות כוללת:

 - הדפסת לוגו על גב חולצות הריצה ל3 המירוצים השנתיים )בגודל של לוגו כיס(

 - פרסום חומר שיווקי עד 3 פעמים בקבוצות הוואטספ בכל פרוייקט - כ 5000 משתתפים

 - אפשרות לחלוקת פלאייר עם חולצות המירוץ ביום המירוץ.

 - פרסום בלעדי וחד פעמי בניוזלטר העמותה לקידום הפיזיותפיה - לקהל יעד של 7000 פיזיותרפיסטים

 לפרטים נוספים ושאלות:    ענבר 0545819081 - העמותה לקידום הפיזיותרפיה
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