
Aniversário da Rainha 2018 

Queen’s Birthday Party 2018 

APRESENTAM O EVENTO BENEFICENTE: 



Queen’s Birthday Party - QBP 

O QBP é o principal evento da comunidade 

britânica em todo o mundo: essa é a data em 
que seus membros se reúnem para comemorar 
o aniversário da Rainha Elizabeth II. 
 
Na Inglaterra, ele é celebrado com uma parada 

militar chamada Trooping the Colour, seguida 
de uma inspeção das tropas feita pela própria 
Rainha Elizabeth II. 
 
Essa parada costuma acontecer no 2º sábado 

de junho, e a comunidade britânica residente 
em outros países realiza suas próprias festas em 
honra à Rainha nos dias seguintes. 



A Festa da Rainha no Brasil 

No Brasil,  essa comemoração vem sendo 
realizada anualmente, ao longo das últimas 
décadas, pela British Society São Paulo 

 
Entre seus convidados estão os líderes das 
diferentes entidades que formam a comunidade 
britânica em São Paulo, tanto em seu corpo 
diplomático quanto nas áreas de educação, 

comércio, turismo, terceiro setor e lazer. 
 
O evento é beneficente e tem toda a sua renda 
revertida para a Fundação Britânica de 
Beneficência – FBB, ONG que atua pela causa 

do idoso em nossa cidade. 



Informações 

Local: Centro Britânico Brasileiro (CBB) 
Dia: 21 de junho de 2018 
Hora: 19:00 às 22:00 
Público: 250 pessoas entre membros da 

comunidade britânica e apoiadores da FBB 

https://goo.gl/maps/yBTmCSMKP2H2


Por que patrocinar? 

POSSIBILIDADE DE NETWORKING COM ORGANIZAÇÕES E MEMBROS DA COMUNIDADE BRITÂNICA 

OPORTUNIDADE PARA GERAR NOVOS NEGÓCIOS E PARCERIAS 

EXPOSIÇÃO DE MARCA NO EVENTO E NOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO COMO PARCEIRA DA COMUNIDADE BRITÂNICA EM SÃO PAULO 

POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO COM A FBB E COM A CAUSA DO IDOSO PARA MARKETING DE CAUSA 

EVENTO BENEFICENTE 



Envolvimento 

Divulgação 

•Logo nos materiais de 
comunicação  

Evento 

•Logo no telão 

 

•Menção em discurso 
de agradecimento 

 

•Possibilidade de 
ativação 

Pós-Evento 

•Menção em artigos na 
revista Spotlight e no 
blog da FBB 

 

•Anúncio na revista 
Spotlight 

 

•Logo em e-mail de 
agradecimento aos 
convidados 



Cotas de patrocínio 

• Cota que dá ao patrocinador a oportunidade de passar um vídeo institucional de até 30” 
durante o evento, além de ter um espaço privilegiado para ativação ou oferecer uma das 
atrações. O patrocinador também assina todas as peças de divulgação do evento, veicula 
anúncios na revista Spotlight, e é reconhecido como Apoiador no site da Fundação Britânica. 

COTA PATROCÍNIO MASTER 

• O patrocinador tem seu logo exibido no telão e pode oferecer uma das atrações do evento, 
além de assinar todas as peças de divulgação e veicular anúncios na Spotlight. 

COTA PATROCÍNIO 

• O patrocinador tem seu logo exibido no telão e pode oferecer uma das atrações do evento. 

COTA EVENTO 

• O apoiador tem seu logo exibido no telão 

COTA APOIO 



Comparativo das cotas 

 ENTREGA 
PATROCINADOR 

MASTER 
PATROCINADOR COTA EVENTO COTA APOIO 

 Agradecimento no discurso do Presidente Sim Sim Sim Sim 

 Logo no telão Sim Sim Sim Sim 

 Item para rifa e/ou leilão Sim Sim Sim Sim 

 Logo em e-mail de agradecimento Sim Sim Sim Não 

 Menção em artigos sobre o evento (Spotlight e blog) Sim Sim Sim Não 

 Oferecimento de atração Sim Sim Sim Não 

 Ingressos para o evento 20 12 6 2 

 Logo nos materiais de divulgação Sim Sim Não Não 

 Espaço próprio para ativação Sim Sim Não Não 

 Anúncio na revista Spotlight (comunidade britânica) 6 2 Não Não 

 Reconhecimento como Apoiador da FBB por 1 ano Sim Não Não Não 

 Vídeo de 30" no telão Sim Não Não Não 

 E-mail customizado para comunidade britânica Sim Não Não Não 



Valores das cotas 

• R$ 30.000,00 

COTA PATROCÍNIO MASTER 

• R$ 15.000,00 

COTA PATROCÍNIO 

• R$ 8.000,00 

COTA EVENTO 

•Oferecimento de serviço de apoio, de item para rifa/leilão, ou de valor inferior à Cota Evento 

COTA APOIO 

•As cotas podem ser parcialmente pagas em produtos ou serviços para o evento 

•O valor das cotas é contabilizado como doação para a Fundação, para a qual emitimos recibo 

OBSERVAÇÕES 



A Fundação Britânica 

Ciente de que o envelhecimento é um processo 

inerente à vida e de que se trata de uma realidade 

que envolve mudanças biológicas, psicológicas, 

econômicas, sociais e culturais, a Fundação Britânica 

de Beneficência atua na promoção da dignidade e 

do bem-estar da parcela da população com 60 

anos de idade ou mais que, por algum motivo, teve 

sua autonomia e seus vínculos de proteção e de 

cuidado comprometidos pelo tempo. 

 

O trabalho da Fundação, que se divide em alguns 

Programas cuidadosamente desenvolvidos por nossa 

equipe, tem gerado alto impacto e feito a diferença 

na vida de inúmeros idosos que precisaram, 

precisam e ainda precisarão de assistência ao longo 

de suas vidas.  



Nossa crença 

Missão 
 

A missão da Fundação Britânica de Beneficência é 

preservar a dignidade e promover o bem estar de 

idosos em situação de vulnerabilidade, cuja 

autonomia e vínculos de proteção e de cuidado 

foram comprometidos pelo tempo, retribuindo, dessa 

forma, àqueles que fizeram tanto por nós. 

 

Visão 
 

Ser organização de referência na causa do idoso, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e 

para a inserção social de nossos assistidos. 



Nossas qualificações 

• Qualificação como OSCIP concedida pelo Ministério 

da Justiça do Brasil 
 
 

• Certidão de Utilidade Pública Estadual concedida 

pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 
 
 

• Contas aprovadas pelo Sistema de Cadastro e 
Prestação de Contas (SICAP) do Ministério Público de 
São Paulo  

 
 

• Salva de Prata concedida pela Câmara Municipal de 
São Paulo em reconhecimento ao nosso trabalho e 
em homenagem a nossos 70 anos de atuação pela 
causa do idoso 

 
 

• Auditoria realizada anualmente pela BDO 
 

http://justica.gov.br/seus-direitos/entidades-sociais/oscip
https://fundacaobritanica.org.br/fundacao-britanica-recebe-salva-de-prata/


Contato 

Se tiver alguma dúvida ou quiser receber nosso material institucional, entre em contato: 

 

 
Ricardo Rosado 

ricardo@britishsociety.org.br 
(11) 3813-7080 | (11) 97654-0993 

 

 
Para saber mais sobre a Fundação Britânica de Beneficência e seu trabalho pela causa do idoso: 

www.fundacaobritanica.org.br 
 

Para saber mais sobre a British Society São Paulo e a comunidade britânica: 

www.ptbr.britishsociety.org.br 

 

mailto:ricardo@britishsociety.org.br
http://www.fundacaobritanica.org.br/
http://www.ptbr.britishsociety.org.br/
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