
București, 9 mai 2016

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Asociația ASFANU, Asociația Familiilor Numeroase din România, vă prezintă 
programul nostru Familie 3+ prin care puteți să le oferiți un sprijin asociaților noștri prin 
diferite discounturi și oferte speciale.

Deși Asociația noastră s-a născut în urmă cu puțin timp, ea este afiliată Confederației 
Europene a Familiilor Numeroase (www.elfac.org), o adevărată mișcare socială în toată 
Europa, cu mai mult de 20 de țări implicate. A venit rândul nostru: cu ajutorul acestei 
confederații vrem să dezvoltăm același proiect în România și vă mulțumim mult pentru 
interesul și ajutorul dumneavoastră.

Vă propunem o strategie de marketing prin care:

• Să captați clienți noi cu o capacitate de consum mai mare. 
• Să aveți un instrument pentru fidelizarea clienților.
• Să îmbunătățiți imaginea firmei printr-un proiect de responsabilitate socială, ca 
să facem față împreună unei probleme foarte grave cum este scaderea natalitâții.
• Posibilități de răspândire a proiectului din ce în ce mai mari.

Vă explicăm acumă în ce constă împlicarea dumneavoastră:

1. Pe de o parte, firma colaboratoare trebuie să le ofere asociaților noștri un discount sau  
o ofertă care să fie în mod clar avantajoasă și exclusivă pentru colectivul nostru.
2. Pe de altă parte, ASFANU se angajează în difuzarea și promovarea acestui ajutor prin 
toate mijloacele sale de comunicare:

• Pagina Web ASFANU, la secțiunea Beneficii pentru familii. 
(http://www.asfanu.ro/beneficii.html)
• Newsletter ASFANU, lunar.
• Aplicația pentru calculator și telefoanele mobile „ASFANU-Maps”, cu localizarea 
magazinelor colaboratoare.
• Revista anuală cu toate discounturile.

Vă trimit o prezentare a proiectului, cu mai multe amănunte și detalii și un model de acord. 
De îndată ce vom evalua oferta dumneavoastră, vă vom trimite acordul ca să îl semnați.

Nu ezitați să ne contactați pentru orice informație suplimentară. 

Cu stimă,

José Ignacio Mir
ASFANU
DPTO. COMERCIAL
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    ACORD PENTRU  ENTITĂȚILE  CARE COLABOREAZĂ  CU ASFANU   

    I. PĂRȚILE ACORDULUI:    Prezentul acord s-a încheiat între:

1.- Numele/Denumirea entității colaboratoare:   __________________________________????__  

C.I.F.: __________??????____  Nr. ord. registru com./an: _______________________________  

Activitate: _________????????????????????????????????????????????????????________

Numele și calitatea reprezentantului legal:  ______________________________??_____??____  

Sediu: ___________________??????????___________________________________________  

C. P.: _________  Oraș: _______________________   Județ: _______________________???__

Nr. Telefon: _________________________________   Web: __________???__________?_?___

E-mail: _______________________________________________________________________    

2.- ASFANU (numele legal: ASFANU - Asociația familiilor active) cu sediul în Str. Învingătorilor, nr. 
19, corp. A, parter, ap.1. 030921 București. România. Tel: +4 0720 482 730, info@asfanu.ro / 
www.asfanu.ro.

   II. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII  

1.- Părțile au convenit pentru următoarele discounturi și/sau avantaje:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.- Entitatea colaboratoare oferă asociaților ASFANU un discount sau o ofertă care să fie în mod 
clar aventajoasă și exclusivă pentru colectivul nostru.
3.- Entitatea colaboratoare poate cere membrilor asociației ASFANU cardul de membru și un act 
de identiate.
4.- Entitatea colaboratoare poate modifica condițiile oferite asociaților, doar prin îmbunătățirea 
acestora.
5.- Toate aceste oferte se vor difuza prin pagina web ASFANU și celelalte mijloacele de 
comunicare ale asociației.

  III. DURATA ACORDULUI   

Valabilitatea acordului:  din  ___??/????/??????? până în  ___??/????/???????
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 IV. CONDIȚII DE ÎNCETARE  

1.- Acordul se prelungește în mod tacit pe durată nedeterminată dacă entitatea colaboratoare nu 
solicită încetarea acordului în scris cu un preaviz de 30 de zile.
2.- După perioada de valabilitate, oricare dintre părți poate denunța unilateral acordul, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile.
3.- În caz de neîndeplinire a obligațiilor de către oricare dintre părți, prezentul acord poate fi 
reziliat, fiind necesară punerea în întârziere a debitorului.
4.- Orice neînțelegere dintre părți va fi soluționată pe cale amiabilă.

Dată:  ___??/????/??????   

Semnăturile părților:
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