
Mecanismul campaniei Eu Sunt Mosul #3 – 2019 

 

Brief 

 Campania Eu Sunt Mosul este organizata de Asociatia “Coloreaza Viata” impreuna cu partenerii acesteia 

si are scopul de a facilita persoanelor doritoare sa ofere cadouri de Craciun copiilor din medii 

defavorizate. Copii inscrisi in programul Children’s Hub au scris scrisori adresate lui Mos Craciun, pe care 

le puteti regasi in cadrul acestei Campanii. Noi vom centraliza cadourile si le vom oferi copiilor in cadrul 

serbarii de iarna, organizata in data de 14 decembrie ora 11:00 in cadrul Children’s Hub,  la sediul HQ 

Unicredit Bank, Bd. Expozitiei 1f.  

 

Alegerea unei  scrisori  

Dupa ce ati gasit scrisoarea care va place, completati formularul Vreau sa fiu Mos cu datele necesare. 

Scrisoarea aleasa va va fi alocata si va fi mutata in sectiunea Scrisori alocate catre mosi .  
* Intrucat pot fi mai multe solicitari in acelasi interval pe o scrisoare iar aplicatia nu este real-time, exista posibilitatea ca o 

scrisoare sa fi fost deja alocata. Noi vom incerca sa actualizam cat mai bine lista de scrisori si va vom informa daca scrisoarea 

a fost cumva deja alocata in acelasi interval, pentru a alege o alta scrisoare. Pentru a fi sigur ca aveti o scrisoare alocata, o 

puteti verifica dupa o perioada in sectiunea Scrisori alocate catre mosi, unde vor fi indicati si mosii alocati. 

Puteti alege mai multe scrisori, va trebui sa completati un formular pentru fiecare scrisoare.  

Pregatirea  cadoului 

In scrisori veti regasi solicitarile copiilor catre Mos Craciun, asa cum considera ei ca trebuie sa scrie si ce 

cadouri si-ar dori, dupa placul lor. Este posibil ca unii copii sa aiba cereri nerealizabile sau care nu sunt 

foarte potrivite pentru varsta lor sau care ar necesita un buget prea mare. Va recomandam sa incercati 

sa pregatiti un cadou potrivit, tinand cont de “dorintele” lor dar in limite rezonabile, eventual cu articole 

similare sau mai putine si adecvat varstei acestora.  

Va incurajam ca acolo unde este cazul sa scrieti un raspuns din partea Mosului in care sa le explicati 

alegerile Mosului.   

Puteti adauga in cadou articole dupa bunul plac (dulciuri, alte jucarii, haine, rechizite….etc), tinand cont 

de sexul si varsta copilului (daca este precizata)  

Ambalarea cadoului  

Cadoul va trebui ambalat cat mai compact si unitar, pentru a fi usor de transportat, protejat si 

identificat. Recomandam ambalarea intr-o cutie inchisa sau punga care sa fie legata/capsata, pentru a 

nu se pierde articole.  Cadoul va trebui etichetat cu numele copilului si (foarte important ) id-ul scrisorii 

(ex: #32). In cazul in care sunt mai multe colete va rugam sa marcati acest lucru (ex: 1/2) 

 

 

 



Livrarea cadoului 

Cadoul poate poate fi livrat in urmatoarele moduri: 

 Depus la Sediul Unicredit HQ – din Bd. Expozitiei 1F (la receptie, langa brad) – program L-V 9-18, 

pana pe 12 dec. cel tarziu 

 Depus la Floraria City Flowers – Str. Dr. Iacob felix 75 (piata Victoriei) – program L-V 8-20, WK 9-

16, pana pe 12 dec. cel tarziu 

 Expediat prin curierat rapid catre Roxana Hanganu 0755 236 104 – Unicredit Bank, Expozitiei 1F. 

Data de expediere trebuie sa fie maxim 11 dec. 

 

Separat de cadouri puteti expedia alte articole ce vor face parte din cadouri colective sau cadouri pentru 

scrisori nealocate sau cadouri pentru alte cazuri. 

Puteti ajuta organizarea Serbarii prin alimente (aprobarea lor trebuie facuta in prealabil!), decoratiuni, 

alte materiale, sau bani, prin modurile de sponsorizare disponibile pe siteul asociatiei: 

www.coloreazaviata.com 

 

http://www.coloreazaviata.com/

