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Prima ediție a Ciclaton a luat sfârșit pe 19 octombrie, turul cicliştilor prin ţară având
loc între 30 septembrie şi 4 octombrie. Startul a fost dat în Piaţa Victoriei, din faţa
Orange Shop Victoriei, iar finish-ul a avut loc la Roaba de Cultură, în parcul
Herăstrău.
În cadrul evenimentului sportiv caritabil au fost strânși 33.490 de lei, care au fost
direcționați către cele 3 cauze educaționale selecţionate:
• programul Și eu vreau la școală al SOS Satele Copiilor Cisnădie;
• proiectul Dă-ți pasiunea mai departe!, parte din programul educaţional
„Ajungem Mari” al Asociaţiei Lindenfeld;
• proiectul Media Lab, al CROS Universitatea Alternativă.
Ciclaton a fost lansat prin pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Ciclaton)
în data de 1 septembrie 2014, urmată de lansarea oficială a site-ului www.ciclaton.ro
şi deschiderea donaţiilor în data de 16 septembrie 2014.
Evenimentul caritabil a fost promovat de asemenea în cadrul BikeFest 2014,
ediţia a III-a, desfăşurat în perioada 13-14 septembrie 2014 în parcul Izvor din
Bucureşti. Reprezentanţii Ciclaton au prezentat evenimentul în cadrul panelului
organizat pe parcursul celor două zile, precum şi prin acţiuni de Guerrilla Marketing.
Scopul Ciclaton este şi va rămâne acela de a aduce împreuna oameni pasionaţi de
o viaţă sănătoasă, în particular de mersul pe bicicletă, şi susţinători inimoşi, în jurul
unor proiecte care propun un sistem de valori centrat pe ideea că educaţia
îmbogăţeşte. Fondurile strânse în urma campaniei de donaţii şi a evenimentului au
fost alocate cauzelor, pentru ca proiectele să poată continua.

8 695 lei în donaţii

14 890 lei în donaţii

9 905 lei în donaţii

121 donatori

170 de donatori

77 de donatori

145% obiectiv atins

142% obiectiv atins

132% obiectiv atins

305 donatori
104 lei donaţia medie
33 490 lei în donaţii totale
140% din obiectiv total atins

14 ciclişti

Adelina Botez
Alexandru Popovici
Bogdan Savin
Cristian George Rusu
Dan Cuţui
Daniel Busuioc
Daniel Sărdan
Irina Georgiana Calomir
Marian Marin
Mihăiţă Şerban Vlad
Octavian Cazacu
Radu Zincenco
Răzvan Zăvoianu
Roxana Vatrici

20 de ciclişti

Adrian Geolfan
Alex Ciocan
Alex Filip
Alexandru Olteanu
Aurelian Sideri
Călin Gligorea
Dan Mazilu
Doina Ţiţei
Florin Buzatu
Florin Munteanu
Ion Gruea
Iulian Ene
Iulian Macuc
Loredana Lambru
Mihai Baloiu
Monica Roman
Nicu Ivan
Octavian Trofin
Petru Groza
Vlad Bălan
ciclist participant pe tur complet Ciclaton (650 km)
ciclist participant pe segment de maxim o zi

7 ciclişti

Cosmin Gelu
Cristian Soare
Daniel Nicolae
Liviu Andrei Stanciu
Marcian Enache-Poţi
Silvia Dinu
Stelian Tufaru

12 oraşe
importante
7 judeţe

3 007 300
bătăi de inimă

41 ciclişti

11 937 km
pedalaţi în total

5 159 m
diferenţă de
nivel pozitivă

Dan Mazilu
ciclist de tur
editor Freerider.ro

Ciclaton 2014 a fost un eveniment la care am fost mândru să particip şi o
onoare să fiu invitat să iau parte, iar motivele nu au fost puţine. Asemenea
provocării strângerii de donaţii de care era responsabil fiecare membru
ciclist al Ciclatonului, traseul în sine a fost o provocare pentru
subsemnatul. 5 zile consecutive de pedalat peste 100 km au fost o
premieră pentru mulţi, iar ritmul nu a fost deloc lejer. (...) Însă nimic din
toate acestea nu ar fi fost posibile fără echipa din spatele ciclatoniştilor.
Echipa de support s-a preocupat în fiecare minut al zilei de bunăstarea şi
siguranţa celor care pedalau. Ei erau cei care te întâmpinau la fiecare pit
stop cu ceai, cafea caldă sau sucuri, gustări, paste şi sandwich-uri, te
ajutau dacă aveai probleme tehnice cu bicicleta, te fotografiau tot timpul, te
încurajau şi mai des şi ajungeau la destinaţie înaintea plutonului pentru a
organiza cazarea, cina, spălatul echipamentului şi masajul. Da, nu trebuie
uitat masajul profesionist care te repunea pe picioare şi îţi permitea ca a
doua zi să fii din nou apt de drum.

În primul rând m-a impresionat proiectul Ciclaton pentru că e
unul foarte transparent. Şi pe lângă o parte sportivă, pentru că
oamenii pedalează şi promovează cauzele pe care le susţin, are
şi o parte culturală pentru că cei care sunt pe traseu povestesc
ce li se întâmplă, ce vizitează. Prima şcoală din Transilvania,
cea din Braşov.
Aşteptăm să vedem care este viitorul traseu al Ciclatonului.
Dacă anul acesta s-au făcut 650 km, s-a ajuns până la Miercurea
Ciuc, sunt curios ce vom vizita la anul.

Daniel Sărdan
ciclist de tur
organizator Prima Evadare

Am avut parte de o experienţă cum nici nu am
visat. Rememorez cu drag momentele petrecute
împreună şi aştept cu nerăbdare să ne
reîntâlnim şi să pedalăm pentru alte cauze
minunate la anul.
Loredana Lambru
ciclist de tur
singura fată care a pedalat toţi cei
650 km în Ciclaton 2014

Tot ce pot spune: super iniţiativă! Felicitări!!!

Octavian Trofin
ciclist de segment

Minunaţi sunteţi voi pentru iniţiativa avută! Mulţumesc pentru
şansa de a ajuta nişte copii să devină nişte oameni la fel de
minunaţi!

Mi-e puțin greu să scriu despre Ciclaton, despre ce a însemnat
pentru mine această experiență absolut incredibilă. Mi-e greu
pentru că au fost niște momente intense, niște trăiri profunde
pe care nu credeam să le experimentez atât de curând în
povestea mea cu bicicleta. A fost o oportunitate pe care nu o
voi uita niciodată, în care am învățat o mulțime atât despre
pedalat cât și despre oameni. Mi-am întărit convingerea că
oamenii sunt buni și calzi și inimoși și că împreună putem
ajunge departe. Ce a pornit ca o curiozitate a sfârșit prin a fi o
adevărată lecție de viață și de omenie.

Monica Roman
ciclist de segment
blogger

Când se adună oameni cu aceleași valori lucruri
magice se întâmplă, aş spune dacă am face o
sinteză după 5 zile magice.
Marian Marin
ciclist de tur
membru al NoMad Merida CST Team

2

nominalizări la Gala Oameni pentru Oameni

12

voluntari, o echipă

3 250 ore

de voluntariat

7 300 lei

costuri IT / online

17 500 lei

costuri operaţionale (cazare, alimentaţie, etc.)

9 400 lei

costuri de suport tehnic şi medical

23 800 lei

costuri de promovare (media, echipamente sportive, promoţionale,
evenimente)

3 apariţii în direct la Realitatea TV
20 minute de interviu în total
Acoperire de 3 luni de comunicare pe TV
Vizibilitate bună a sponsorilor cu ajutorul înregistrărilor video
realizate pe traseu şi furnizate de către echipa de organizatori

interviu live pe traseu - 2 octombrie
7:41 minute - link

interviu live în studio - 10 octombrie
10:14 minute - link

interviu live în studio - 29 decembrie
02:12 minute - link

10 interviuri radio
multiple transmisiuni live şi reluari înainte, în timpul şi post eveniment

3x

1x

1x

2x

1x
2x

apariţii în presă
Freerider (5 articole)
GSP
SUB25
Zmeu
Sport Local Bucuresti
Green Report
Index stiri
Gradinite Bucuresti
Presa Online
QBebe
Actualitati.net
RADOR
Ournet
Energie verde
Ecronicar
GQ
7seri
Artwe
Smart atletic
ProSport
Redbull.ro
Gazeta Dambovitei
Ploiesteanca.ro
Amos News
Buna ziua Brasov
RADOR
B24Kids
Smart&happychild
Foto4ever
Targoviste News
Mesagerul de Covasna
Tribuna.ro
Stiri de Sibiu
Ora de Sibiu
Rally Rom
Top Gear
Monitorul Expres
Sport News
Top Gear

peste 557
share-uri

2 comunicate de presă

2 214 fani
3 680 persoane - media săptămânală de engagement
92 000 persoane - reach mediu săptămânal

www.

.ro

6 816 vizitatori unici
5 770 vizitatori recurenţi
44% rată de bounce
4.16 pagini accesate pe sesiune
3 min 43 sec timp mediu pe sesiune
63% desktop vs. 37% mobil
accesări - 90% RO, 2% FR, 1.7% UK, 1.5% AU, 0.8 IT, 0.6% US, 0.6% DE
home page

despre

marcian@ciclaton.ro

contact@ciclaton.ro

irina@ciclaton.ro

Vă mulţumim că ne-aţi fost alături!

