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Agenţia de publicitate Wunderman a organizat cea de-a unsprezecea ediţie a Galei Festivalul
Brazilor de Crăciun, care are ca scop strângerea de fonduri pentru facilitarea accesului la
educaţie al copiilor ce trăiesc în medii sociale vulnerabile.  Seara de gală a reunit, pe 8
decembrie, la Hotel Radisson Blu, companii şi persoane publice din diverse domenii, printre
care amintim: BRD, Anchor Group, BCR, ECDL, Lidl, Vinexpert, Jean Valvis, Prinţesa Marina
Sturdza, Enciu Fernando, Camelia Şucu.      

În cadrul evenimentului de anul acesta s-au strâns 83.100 euro, fonduri obţinute din licitarea a
11 brazi, care se vor direcţiona către 3.200 de copii şi familiile lor, ce vor putea fi integraţi în
programe de prevenire a abandonului şcolar şi de integrare socială a copiilor din categorii
defavorizate. Wunderman a cumpărat anul acesta bradul creat de Rhea Costa şi Malvina
Cervensky, care va fi expus în Plaza România şi a contribuit la bradul ”Salvaţi Copiii”, realizat
de Philippe Guilet.

”Acest proiect ne-a oferit întotdeauna o motivaţie specială, fiind vorba de ajutorarea a mii de
copii şi tineri care nu şi-au găsit locul în sistemul de învăţământ din România pentru că provin
din familii defavorizate. De aceea, împreună cu Salvaţi Copiii încercăm ca, prin evenimentul
Festivalul Brazilor de Crăciun, pe care îl organizăm deja de două ediţii, să contribuim la
sprijinirea programelor sociale prin care aceşti copii să aibă acces la educaţie, să se dezvolte
social şi emoţional pentru ca apoi să se integreze pe piaţa muncii”, a declarat Tereza
Munteanu ,
Managing Partner Wunderman şi Membru al Comitetului de Organizare Salvaţi Copiii din anul
2001.

Într-o atmosferă elegantă, invitaţii s-au bucurat de o cină festivă, de un spectacol inedit
prezentat de copiii asistaţi în programele Salvaţi Copiii, iar la final au participat la o tombolă
organizată cu sprijinul sponsorilor.

Gazda evenimentului, Andi Moisescu a condus licitaţia brazilor unicat creaţi de designeri celebri
precum: Venera Arapu, Wilhelmina Arz, Cristina Bâtlan, Claudia Castrase, Alexandru Ciucu,
Lena Criveanu, Rhea Costa şi Malvina Cervenschi, Kristina Dragomir, Alexandru Ghilduş şi
Mihnea Ghilduş, Mihaela Glăvan, Philippe Guilet, Adelina Ivan, Irina Marinescu, Rita Mureşan,
Ioan Nemţoi, Carmen Ormenişan, Oxette, Stephan Pelger, Cristian Samfira, Mirela Stelea,
Salvaţi Copiii, Iris Şerban, Agnes Toma, Ana Wagner, Isabela Walter. Pentru acest eveniment,
au creat brazi şi Luana Ibacka şi Dj Wanda.

Echipa Wunderman care a contribuit la implementarea Galei Festivalul Brazilor de Crăciun:
Tereza Munteanu – Managing Partner, Pavel Lucian – BTL Director, Magda Iancu – Event
Producer, Daniel Godeanu – Event Producer.
  

  
Despre Wunderman România
Parte a grupului Y&R Brands, divizia Wunderman a devenit activă pe piaţă din România în
decembrie 2007. Ileana Badiu, Tereza Munteanu şi Joaquin Bonilla ocupă funcţiile de Managing
Partners Wunderman. Agenţia oferă o gamă largă de servicii ce includ event marketing,
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consumer promotion, trade marketing şi dezvoltare POSM, direct marketing, PR, interactive &
New Media, digital thinking.

Despre Festivalul Brazilor de Crăciun:    
Festivalul Brazilor de Crăciun este un eveniment de strângere de fonduri organizat anual de
Salvaţi Copiii România, care are ca centru de interes o licitaţie specială de brăduţi de Crăciun,
creaţi exclusiv pentru această ocazie de unii dintre cei mai cunoscuţi designeri. Devenit una
dintre atracţiile calendarului social al sezonului, Festivalul Brazilor de Crăciun sprijină proiectele
derulate de Salvaţi Copiii România.
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală activă în domeniul promovării
drepturilor copilului din 1990. În cei 21 de ani activitate, peste 600.000 de copii au beneficiat de
programele organizatiei. Membră a celei mai mari alianţe globale, independente, de promovare
a drepturilor copilului, Save the Children International, organizaţia consideră că toţi copiii,
indiferent de rasă, religie sau provenienţă socială, au aceleaşi drepturi, de care trebuie  să
beneficieze. Salvaţi Copiii este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi
advocacy pentru copiii aflaţi în familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii străzii, copiii
refugiaţi etc., lucrând cu copiii şi familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi  şi
crearea unor planuri de viitor. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din
partea organismelor guvernamentale decizii  şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi
copiii.
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