"Não deixe
Que seus medos
Tomem o lugar
Dos seus sonhos."
Walt Disney.

Como tudo começou
Em 2017 um grupo de amigos que queria proporcionar um natal melhor para algumas crianças e
famílias.
Acabamos arrecadando mais de 1000 brinquedos novos, 2000 usados, 3000 peças de roupas, 3.400
kg de alimento e milhares de livros, em apenas 15 dias! Preparamos uma festa para entregar na
escola Tamira Regina Shimitid, no bairro do Abranches.
Atendemos mais de 500 crianças e suas famílias na primeira edição, e saímos com uma ideia em
mente: Da pra fazer muito mais!

Qual nosso objetivo
Acreditamos muito que não adianta só dar o peixe, temos que ensinar a pescar.
Iremos dar condições para as crianças buscarem seus sonhos/objetivos, dando cursos,
mentorias com profissionais especializados, se necessário objetos de trabalho para
eles poderem ir além.
Todos os jovens “sonhadores” que forem abraçados pelo nosso projeto, precisarão dar
a contribuição para sua comunidade. Cobraremos o envolvimento deles em trabalhos
voluntários para criarmos uma grande rede do bem.

Quem ajudaremos?
Através da ONG We Are As Small , escolhemos uma escola na Vila Zumbi em Colombo,
o Colégio Estadual Professor Altair da Silva Leme para darmos palestras sobre a
importância dos sonhos profissionais e entrevistar os jovens do ensino médio para
sabermos seus sonhos profissionais e objetivos.
Agora catalogamos todos os sonhos profissionais e traçamos metas de cursos e
mentorias para dar a oportunidade para esses jovens conquistarem seus sonhos através
de sua força de vontade, dedicação e envolvimento com a sociedade, começando em
2019.

Quem são eles?

Como arrecadaremos
fundos para realizar sonhos
• Amigos, familiares, voluntários irão "apadrinhar”cada um dos mais de 100
jovens, pagando cursos, objetos para trabalharem edando mentoria para
realização dos sonhos profissionais
• Evento de lançamento dia 22/11 durante a semana de aniversário do +55 Bar –
Bilheteria revertida para o projeto;
• Grande leilão Natal dos Sonhos dia 18/12 no Gastronight +55 especial com
assinatura do Madalosso.
Leiloaremos todos as “prendas” arrecadadas das empresas parceiras, com 100%
da renda revertida para a realização dos sonhos. O leilão também acontecerá
através das redes sociais.

Seja um parceiro
Natal dos Sonhos
• Nos ajude a realizar os sonhos dos mais de 100 jovens, doando algum
produto/experiência da sua empresa.
• Aceitamos todos os tipo de produtos/experiências para leiloarmos no dia
18/12 durante o Grande Leilão Natal dos Sonhos no +55. Toda a renda
arrecada será revertida para pagar os cursos, objetos para trabalhar, o
sonho de cada jovem. O leilão será transmitido via Live pelas redes sociais
também.
• Além de realizar sonhos, sua marca será exposta como nossa parceira
durante os eventos no +55, conforme mídia kit a seguir:

Midia kit Natal dos Sonhos
	
  

• Inclusão de propaganda do patrocinador na programação e chamadas das
TV'S +55 Bar, segue anexo a ideia e proposta dos vídeos para TV's e telões.
• Impressos.
• Envolvimento da marca patrocinadora com Assessoria de Imprensa e
Blogueiros do +55 Bar:
Mcomm assessoria, OntheList por Marcos Slaviero, O que fazer em Curitiba
• Acrescentar logo patrocinador no backdrop de fotos +55 Bar.
• Disponibilização do +55 para possíveis ações, com promotoras, distribuição de
brindes entre outras ações a ser aprovado pelo marketing da casa.
• Redes sociais;

Quais são as categorias de
“prendas”para o leilão?
• Eventos: drinks em bar tal, camarotes bar tal, ingressos;
• Produtos: roupas, joias, carros, apartamentos;
• Serviços: 1 ano de torriton, 1 ano de academia
• Alimentos: jantares em restaurantes, bolos, experiencias (cursos de
chef)
• Midia: grandes midias, tv, influencers, famosos, assessores de
imprensa;
• Conhecimento: curso de culinaria, de ingles, de muay thay.

Contato
Você pode tirar dúvidas com qualquer um dos nossos voluntários, e também
através:
• Whatsapp : 41 999310580
• Email: felipe@bighug.com.br

o futuro

Pertence aqueles
Que acreditam Na beleza Dos
Seus Sonhos!

