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ZER DA ESTROPATADA?

Ekitaldi paregabea eta 
jendetsua Bilbon: landare-
materialez egindako bioahate
geolokalizatuen lasterketa
handia, itsasadarra
zeharkatzen duena helburu
sozial batekin: gaixotasun
neurodegeneratiboekin
amaitzea.

Gainera, Estropatada milaka
lagunentzako ohitura den 
urteroko jaia da.

Aurten urriaren 1ean 
ospatuko da, WOP asteburu
handi batean Bilbon.
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1. WOPatoi bat (XXL ahatea) bidaliko
dizugu

• Zure irudi korporatiboarekin
pertsonalizatu ahal izango duzu, 
edo nahi duzun bezala mozorrotu.

• Irailean Wopatoiak Bilboko
erdialdean bisitatu ahal izango dira
erakusketa publiko batean

• Estropatadaren egunean ere ikusgai
egongo dira

2. Botazio publikoa
• Ekitaldiaren webgunean

(wopato.com) herritarrek wopatoi
originalenei eta dibertigarrienei
eman ahal izango diete botoa.

ETA ESTROPATADAREKIN BADATOR 
WOPATOI LEHIAKETA HANDIA! 

ZERTAN DATZA?
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• Marketin-posizionamendua
gure ingurunean baloratutako
gizarte-erakunde batekin, 
herritarrek asko maite duten
ekitaldi baten inguruan.

• GGBB eremurako aukera bat.
• RSC linea berri bat zure 

erakundearentzat.

ZER LORTZEN DUZU TRUKE?

• Zure logotipoa ekitaldiaren webgunean.
• Sare sozialetan “hitz egingo“ dugu zutaz.
• Ekitaldiaren egunean zure WOPatoiarekin

presentzia
• “Ustiatu“ zure parte-hartzea eta “atera txinpartak“ 

zure komunikazio-kanaletan.
• Team building-a.
• Irailean inpaktu handiko erakusketa Bilboko

erdigunean eta, gainera, ekitaldiaren egunean
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NOLA PARTE HARTU?
Hiru aukera

* Zure inskripzioak (B 
aukeran izan ezik) 
emandako
zenbatekoaren
30%ko kenkaria du, 
sozietateen gaineko
zergaren kuotan
aplikatu beharrekoa.

GUTXIENEKO EKARPEN 
EKONOMIKOA: 750 €

ESTROPATADA 150 TIKET 
(EDO GEHIAGO) SALTZEA

WOP-EN LAGUN ENPRESA 
EGIN

A

B

C
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WOP-en lagun enpresa egitea, 
WOPatoi lehiaketan parte hartzea, 

WOP Challenge Bilbao-Bizkaia 2023 
lasterketan izena ematea eta onura

gehiago ditu



AKZIO HONEN TIMING-A
Izena ematen duzunean, WOPaton bidaliko dizugu. Hortik
aurrera, mugiarazi zure taldea ahatea pertsonalizatzeko!

Zuen WOPatoia prest dagoenean, komunikatuko dizugun helbidera bidaliko
diguzu. Mozorrotutako WOPatoiak bidaltzeko azken eguna irailaren 20a da. 

Zenbat eta lehenago bidali, orduan eta lehenago argitaratuko dugu
ekitaldiaren webgunean, eta denbora gehiagoz bozkatu ahal izango da

Bozketa webgunean: WOPatonse argitaratzen denetik irailaren 28ra arte

Erakusketa Bilboko erdigunean: irailean

Erakusketa Estropatada egunean: urriak 1
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naiauribarri@wopmail.org

+34 639 012 556

wopato.com

The Walk On Project Fundazio, jarduera
desberdinen bidez, gaixotasun
neurodegeneratiboen aurka borroka
egiten duen enpresa soziala da

ANIMATZEN ZARA?

8


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

