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CAMPUS USAMV BUCUREȘTI



Povestea crosului USAMV s-a născut din
dragostea pentru natură, sănătate și pentru
susținerea unui stil de viață sănătos. Situat
în cea mai verde zonă a Bucureștiului,
Campusul Agronomie – Herăstrău se întinde
pe o suprafață de 39 hectare, o zonă ideală
pentru activitățile sportive. 

Prima ediție din anul 2022 s-a bucurat de o
mare popularitate adunând la linia de start
nu mai puțin de 600 de participanți de toate
vârstele. Competiția a fost inclusă în
calendarul anual al Federației Române de
Atletism, iar traseul de alergare este
certificat de World Athletics, entitate ce
guvernează atletismul internațional. 
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Traseul este special configurat pentru fiecare participant și
adaptat nivelului de efort pe care îl poate depune. Prin urmare
am pregătit 3 trasee: copiilor le este dedicat un traseu ce se
întinde pe 1 km, elevii și studenții au în față un traseu de 5 km,
iar pentru cei care vor să-și depășească limitele am pregătit
un traseu de 10 km. 

Inițiativa de a organiza un cros într-un
campus studențesc a atras de la bun
început simpatizanți din toate ariile de
activitate. La prima ediție au fost alături
de noi autorități publice, parteneri din
domeniul privat și reprezentanți ai
trusturilor media. 
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Vârstă: 5-14
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LOGO SPONSOR

1 km

Premii acordate de..
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LOGO SPONSOR

Vârstă: 14-25

5 km

Premii acordate de..
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LOGO SPONS

Vârstă: 25 +

10 km

Premii acordate de..



Pentru că ne dorim să îmbunătățim experiența
participanților, anul acesta v-am pregătit o surpriză!
Alături de partenerii noștri de la Federația Română de
Atletism, vom organiza în premieră finala Campionatului
Național de Alergare pe Șosea pe distanța de 5 Km. La
start se vor afla alergători din categoriile U23 și U20.

Campionatul Național de Alergare pe Șosea desfășurat pe
o distanță de 5 kilometri se bucură de recunoașterea
World Athletics, organismul responsabil cu certificarea
atletismului internațional.
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Copii, elevi, studenți
 Crosul USAMV a adunat la start în
2022, peste 600 de participanți în
segmentul de vârstă 14-30 de ani

Public cât mai divers
Evenimentul reunește peste 9000 de

vizitatori dornici să se bucure de sport și
natură, într-un cadru unic pentru marile

orașe

Persoane pasionate de
alergare 

La Crosul USAMV participă și
locuitorii din București și din afara
acestuia, pasionați de alergare în

natură  
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CADOURI
PERSONALIZATE

Alergătorii cei mai buni
vor primi cadouri

personalizate cu sigla
brandului dumneavoastră

VIZIBILITATE ÎN
MASS MEDIA

Evenimentul se bucură
de o largă răspândire

în mediul online, presă,
TV fiind un bun prilej

de a-ți face vizibil
brandul unui audiențe

cât mai diverse
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Având în vedere specificul evenimentului
nostru, pe lângă metodele clasice de
promovare (numere de concurs, standuri cu
bannere, tricouri personalizate, etc.) la
Crosul USAMV vei avea posibilitatea să vă
puteți expune brandul și produsele cu
ajutorul:



ZONE DE
SOCIALIZARE 

Am pregătit zone în care
oamenii pot socializa în
compania produselor pe

care doriți să le promovați

SPAȚIU
PUBLICITAR 

Traseul permite amplasarea
cât mai multor bannere,

totemuri, steaguri sau alte
material de branding

1000 KITURI DE
CROS + 100 GOODIE

BAG VIP
Participanții vor primi un
kit ce va conține numărul

de concurs, tricoul
competiției, produse și

materiale promoționale de
la brandurile partenere
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Având în vedere vizibilitatea crescută la nivel
național și internațional a evenimentelor
enumerate, vă propunem să fiți alături de noi
în calitate de partener principal și să
beneficiați de pachetele noastre de
promovare:



  - Includerea logo-ului pe toate materialele evenimentului (bannere, invitații, videoclipuri, websiteuri și
canale de social-media)
 -  Menționarea parteneriatului în comunicatele de presa & articolele pre/post event
 - Includerea unui stand exclusiv de prezentare a partenerului cu materiale de promovare în zona VIP a
evenimentelor
 - Afișarea de videoclipuri sau alte imagini pe ecranele digitale din campus (20 ecrane)
Afișarea de videoclipuri sau alte imagini pe ecranul principal 6x8 m de pe scena evenimentelor
 -  Includerea de materiale promoționale de promovare în goodie bag-ul evenimentului 
 -  Includerea în trimiterile de tip newsletter / site / facebook / instagram / tik tok 
 -  Includerea logo-ului în videoclipul de promovare post – eveniment
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 - Includerea logo-ului pe toate materialele evenimentului (bannere, invitații, videoclipuri, websiteuri

și canale de social-media)

 - Menționarea parteneriatului în comunicatele de presa & articolele pre/post event

 - Afișarea logo-ului pe ecranele digitale din campus (20 ecrane)

-  Afișarea de logoului partenerului pe ecranul principal 6x8 m de pe scena evenimentelor

 - Includerea de materiale promoționale de promovare în goodie bag-ul evenimentului 

 - Includerea în trimiterile de tip newsletter / site /  facebook / instagram / tik tok 
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- Includerea logo-ului pe toate materialele evenimentului (bannere, invitații, videoclipuri, websiteuri

și canale de social-media)

 - Afișarea logo-ului pe ecranele digitale din campus (20 ecrane)

 - Includerea de materiale promoționale de promovare în goodie bag-ul evenimentului 

 - Includerea în trimiterile de tip newsletter / site /  facebook / instagram / tiktok 
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Trimite-ne un mesaj și vom găsi cel mai bun pachet pentru businessul tău
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