raport

ediţia a II-a
2 – 6 septembrie 2015

A 2-a ediție a Ciclaton a luat sfârșit pe 30 septembrie, turul cicliştilor prin ţară având
loc între 3 și 6 septembrie. Startul a fost dat în Piaţa Mică din Sibiu, iar finish-ul a
avut loc în parcul Sub Arini din SIbiu.
În cadrul evenimentului sportiv caritabil au fost strânși 66 591 lei, care au fost
direcționați către cele 5 cauze educaționale selecţionate și cei peste 6 300 de
copii și tineri beneficiari:
• proiectul Dă-ți pasiunea mai departe!, parte din programul educaţional
„Ajungem Mari” al Asociaţiei Lindenfeld;
• proiectul De-a Arhitectura al Asociației De-a Arhitectura;
• proiectul GROW, al ONG-ului Școala de Valori;
• proiectul IMPACT, al Fundației Noi Orizonturi;
• proiectul Zburd - Educație prin coaching, al Asociației ROI.
Campania a fost lansată prin pagina de Facebook (www.facebook.com/Ciclaton) în
data de 1 august.
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.

14 691 lei în donaţii

11 610 lei în donaţii

7 450 lei în donaţii

15 880 lei în donaţii

16 960 lei în donaţii

91 donatori

80 donatori

64 donatori

70 donatori

93 donatori

147% obiectiv atins

116% obiectiv atins

34% obiectiv atins

106% obiectiv atins

106% obiectiv atins

351 donatori
167 lei donaţia medie
66 591 lei în donaţii totale
91% din obiectiv total atins
4 din 5 proiecte au depășit ținta propusă

14 691 lei în donaţii

Radu Chiribau
Cristian Rusu
Gabriel Bostan
Bogdan
Niculescu
Daniel Sardan
Cristian Soare
Daniel Radu
Ruxandra Bunea
Ionut Carpatorea
Florin Cazacu
Ioan Irimie
Cristian Man
Damian Donca

11 610 lei în donaţii

Dan Mazilu
Daniel Nicolae
Florin Munteanu
Memo Sebastian
Vranceanu
Silvia Dinu
Eduard Spindler
Marian Claudiu
Solea
Eugen Ujfalusi
Klaus Birthler
Viorel Nicola
Lucian Iovu
Daliana Dumitra
Cosmin Oprea

7 450 lei în donaţii

Mihai Baloiu
Bogdan Vladut
Daniel Bostan
Dorin Vesparu
Adrian Radu
Octavian Cazacu
Radu Ionut Vaida
Gabriela Elena
Panca
Alexandru Strete
Vlad Pasc
Adrian Marasescu
Elisei Miron

15 880 lei în donaţii

Marian Marin
Ion Gruea
Francois Le
Galliot
Stelian Tufaru
Marcian Enache
Poti
Irina Georgiana
Calomir
Ben Mehedin

ciclist participant pe tur complet Ciclaton (650 km)
ciclist participant pe segment de maxim o zi

16 960 lei în donaţii

Octavian Trofin
Cosmin Ionescu
Mircea Crisbasanu
Ovidiu Staneci
Florin Buzatu
Simona Iuliana
Grigore
Diana Has
Timotei Pacurar
Relu Draghiciu
Tudor Draghiciu
Radu Dimulescu
Daniel Costea

7 judeţe

3 920 m
diferenţă de
nivel pozitivă

12 oraşe
importante
6 204 686
bătăi de inimă

21 192 km
pedalaţi în total
57 ciclişti

Dan Mazilu
ciclist de tur
editor Freerider.ro

Ciclaton este eveniment ciclist, dar nu este un concurs. Din Ciclaton fac
parte biciclişti cu o condiţie fizică bună, însă nu sunt profesionişti, ci doar
temerari, amatori pasionaţi de acest sport. Asta face ca Ciclaton să fie un
eveniment normal, susţinut de oameni normali, dar speciali.
Ce am obținut la Ciclaton 2015? Pe lângă prieteniile legate, momentele
speciale din fiecare zi în care pedalam şi din fiecare seara în care
concluzionam şi pe lângă antrenamentul excelent condiției fizice, am obținut
bani, donații!

Pe scurt şi conclusiv înca din acest început, lucrurile stau aşa:
când ai o pasiune şi o datorie morală către societate, aşa cum
fiecare dintre noi are, pentru că te naşti cu ea şi o dezvolţi în
fiecare zi, atunci ar fi bine să cauţi să le îmbini, sau dacă eşti
norocos, te caută ele, şi te apuci să te lupţi să dai celor din jur
ceea ce fără să ştii primeşti şi tu la rându-ţi, fără să fii
întrebat. Adică, în cazul de faţă, m-am angajat să pedalez şi
în acelaşi timp să le spun oamenilor din jur că au posibilitatea,
prin mine, dar de fapt prin ei înşişi, să ajute la construirea
unei lumi mai bune, paralelă cu asta în care suntem deja, iar
într-un final pe care noi îl vom trăi prin urmaşii noştri, lumea
asta mai bună va ocupa lumea mai puţin bună. Sau chiar
dacă nu va fi aşa, vom şti că am făcut tot ce ne-a stat în puteri
pentru a realiza schimbarea.

MEMO Sebastian Vrânceanu
ciclist de tur
editor BikeFM

Ciclaton este o poveste care merită spusă cu
orice ocazie şi sunt mândru şi onorat că am avut
ocazia să fiu un personaj din această poveste
minunată.
Florin Munteanu
ciclist de tur

Experienţa a fost cu mult peste aşteptări şi îmi
doresc să continui povestea şi în 2016.
Simona Grigore
ciclist de tur

Ciclaton 2015 mi-a arătat că nu este vorba despre bicicletă, ci
despre ce experiență îți poți oferi cu acea bicicletă. E drept că
am avut o mare satisfacție ca la urcări să depășesc pe mulți
dintre „forțoși” și, ambiționat de Zburd, cauza susținută, să
ajung mereu printre primii 8-10 în fiecare vârf de deal.
Dar asta ține mai mult de ambiția personală. Ce a contat cu
adevărat este că am susținut un proiect educațional foarte
valoros, făcând ce îmi place mie mai mult - mersul pe
bicicletă, alături de mulți oameni foarte frumoși, în frunte cu
inimoșii organizatori ai Ciclatonului.
Vă mulțumesc din inimă, dragilor, îmi vine să vă iau în brațe
pe toți pe rând :)

Pentru mine a fost o provocare şi o şansă să-mi
depăşesc nişte limite chiar dacă m-au cam durut
genunchii o săptămână de la încheierea
turului...am ramas cu amintiri foarte placute
pentru toată viaţa.
Bogdan Niculescu
ciclist de tur

Mircea Crisbasanu
ciclist de tur

2

nominalizări la Gala Oameni pentru Oameni 2015

12

voluntari, o echipă

4 430 ore

de voluntariat

•
•
•

1 interviu în direct la Digi TV în Prime Time
3 interviuri înregistrate și difuzate la Prima TV și Reghin TV în Prime Time
25 minute de interviu în total
Vizibilitate bună a sponsorilor datorită echipamentului si a înregistrărilor
video realizate pe traseu şi furnizate de către echipa de organizatori.

Ştire Focus Prima TV PrimeTime
3 septembrie
1:26 minute

Digi TV Interviu live în studio
4 septembrie
21:28 minute

Ştire Reghin TV PrimeTime
2 septembrie
1:53 minute

9 interviuri radio
multiple transmisiuni live şi reluări înainte, în timpul şi post eveniment

3x

1x

1x

1x

2x

1x

Freerider (5 aparitii)
BikeFm (2 aparitii)
Metropotam
Radio Mures (4 aparitii)
BikeEvents
Evenimentul Zilei
biciclistul.ro
Adevarul
Iqads
Ziare.com (2 aparitii)
Digi24
Thepowerofstorytelling
Designist
Mariustuca
Zmeu Bucuresti
I'Velo
rador
Sportsplanner
Bloguri.biciclete.net
Ora de Sibiu
Bucuresti sportlocal
lasursa.net
DespreSpa
Revista Blogurilor
Medias info
Ziare live
Radio Unirea
News Monster
Vasile Antipa blogpost
Carmen Albisteanu
Pro Alpin
e-stirea zilei
Romania pozitiva
Tribuna
Ro Portal
Mesagerul de Covasna
Stiri de Sibiu
News Keeper
+32 de alte aparitii

peste 400 de share-uri
2 comunicate de presă

2 evenimente principale și 1 intermediar

Start
2 septembrie
Piața Mică, Sibiu
100 participanți

Intermediar
2 septembrie
Platoul Corneşti, Tg. Mureş
100 participanți

Finish
6 septembrie
Parcul Sub Arini, Sibiu
250 participanți

Spot Campanie ‘Donație prin SMS’
Blitz TV (metrou și aeroport Otopeni)
Run time: 2 săptămâni (4-18 septembrie)
Spot: 15 sec
Loop time: 20 min

Branded livestream
• Embed live pe Facebook
• Website Livestream
• 734 vizualizări ale
evenitmentului de Start
• 607 vizualizări ale
evenimentului de Finish
• 959 de vizualizări unice
• 8m26s durata medie
a vizualizării

3 451 fani ai paginii Ciclaton
3 210 persoane – engagement mediu săptămânal
88 700 persoane – reach mediu săptămânal
16 300 vizualizări – media săptămânală pentru conținutul media

www.

.ro

3 040 vizitatori unici
3 230 vizitatori recurenţi
43% rată de bounce
4.1 pagini accesate pe sesiune
2 min 55 sec timp mediu pe sesiune
61% desktop vs. 39% mobil
accesări - 86% RO, 3% FR, 1.8% UK, 1.7% DE, 1.5 US, 0.8% AU, 0.5% IT

Suntem o echipă de voluntari care cred în ideea că educația şi voluntariatul
transformă şi îmbogăţesc mintea şi sufletul. De aceea vrem să punem laolaltă
pasiunea pentru un ritm de viaţă sănătos, dinamic şi dorinţa de a dărui comunităţii în
care trăim şi creştem o parte din ceea ce suntem. Şi nu în ultimul rând, vrem să
vorbim lumii despre iniţiativele frumoase care prind viaţă chiar lângă noi.
Iar cu sprijinul Fundaţiei ADEPT Transilvania organizăm fiecare ediție a Ciclaton.
Fundaţia ADEPT Transilvania derulează proiecte de conservare a biodiversităţii şi
dezvoltare rurală în Transilvania, prin informarea localnicilor şi identificarea
modalităţilor de obţinere a veniturilor suplimentare pentru micile comunităţi care
gospodăresc peisajele din zona Târnava Mare, acţiuni menite să le asigure
instrumentele necesare unui trai prosper, păstrând practicile agricole tradiţionale care
au creat aceste peisaje.

contact

marcian@ciclaton.ro
0744448606

irina@ciclaton.ro
0744441980

contact@ciclaton.ro

www.ciclaton.ro
www.facebook.com/ciclaton

Vă mulţumim că ne-aţi fost alături!
Cu ajutorul vostru, peste 6000 de copii și tineri învață
acum să creeze o lume mai bună în jurul lor.

Organizator

Parteneri strategici

Sponsori principali

Sponsori

Cu sprijinul

Parteneri media

