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Ce este ASFANU

Asociația Familiilor Numeroase

O familie numeroasă = 

+ 3 copii 

2 copii + 1 părinte

1 copil cu dizabilitate



De ce ne adresăm lor?

Problema demografică în România. 
Politica statului nu sprijină familiile, nici natalitatea. 
Creșterea demografică = familiile numeroase

Familia și viața sunt valoroase: adaugă valoare 
societăți; familia este școala unde se învață valorile 
fundamentale ale vieții.

Sunt generoase, dar nimeni nu le ajută. 
A avea copii este văzut ca o rușine sau ca un lux! 
Ajutoarele de stat sunt doar pentru a combate sărăcia, 
nu pentru a ajuta familiile din clasa de mijloc.



De ce ne adresăm lor?
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Dificultățile lor

Proastă imagine publică: 
ori există din cauza lipsei de 
educație sau din cauza unei 
erori... 

Povară financiară: un lux!

Dezavantaje profesionale: 
dificultățile de a îmbina viața 
profesională cu familia.



Ce vrem pentru ele
Să punem în valoare 
familia, în mod special 
familiile numeroase.

Să le sprijinim atât pe 
plan public, cât și privat: să 
fie sustenabile.

Să armonizăm munca cu 
viața de familie.

Activități de formare 
pentru a deveni părinți mai 
buni. 



...și mai vrem
O mișcare de asociere, de la individ 
până la foruri decizionale, care 
poate să schimbe politicile familiale ca 
să le facă mai eficiente.

Să participe societatea întreagă: 
politicienii, firmele, mijloacele de 
comunicare, instituțiile educative etc. 
Scop comun. Recunoaștere socială.

Cooperare internațională: European 
Large Families Confederation.

Să promovăm iubirea pentru viață, 
să difuzăm „modelul unei familii 
numeroase”.



Program Familie3+
Disconturi specifice și avantajoase

pentru familiile numeroase

www.3plus.asfanu.ro



Vorbim despre marketing
A capta clienți noi cu o capacitate de 
consum mai mare: 2+3=5. 
Oferte speciale doar pentru ei.
Unealtă pentru fidelizarea clienților.
Îmbunătățirea imaginii firmei printr-un 
proiect de responsabilitate socială, ca să 
facem față unei probleme foarte grave.
Riscuri și eforturi foarte mici.
Posibilități de răspândire din ce în ce 
mai mari.



Vorbim despre marketing

Este o idee care merge...



Vorbim despre marketing

Federația Familiilor 
Numeroase din Spania

Asociația Familiilor 
Numeroase din Germania

Este o idee care merge...



Vorbim despre marketing
Gospodăriile în România

Este o idee care merge...

73%

27%

Urbane Rurale

852.000 > 5 membri
205.900 > 5 membri 
minori de 18 ani
     7.100 > 5 membri 
minori de 18 ani în 
București.



Vorbim despre marketing
“I love Familia3+” 
pentru magazine. 
Diplomă “Firmă Familie3+” 
pentru firme.
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Ce vă putem oferi...
Pagina web, newsletter lunar, revistă 
anuală.
Prezentarea fiecărui acord familiilor 
asociate.
Aplicația pentru calculator și mobil: 
localizarea firmelor colaboratoare.
Mijloacele de comunicare: acte publice, 
întâlniri cu asociații, semnarea acordurilor, 
predarea cecurilor familiale, etc.
Identificarea familiilor numeroase prin 
cardul nostru Familie3+.



Ce vă putem oferi...
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Ce ne puteți oferi...
Un discount semnificativ adresat 
asociaților în exclusivitate. Termen de un 
an; se poate prelungi.
Oferte ocazionale pentru familiile 
asociate.
Cecuri de bani pentru cumpărături: 
tragere la sorți, concurs, distribuție, etc.
Sprijin direct către Asociație: publicitate 
pe web, revistă, etc.



Cum să procedăm...
Semnarea unui acord valabil pentru un 
an: 1-12-16 / 30-11-17.
http://www.3plus.asfanu.ro
“I love Familia3+” în magazine.
Publicăm pe web toate acordurile.
Promovăm asociații.
1 noiembrie 2016: distribuim cardurile. 
1 decembrie 2016: promovare în presă: 
Începem campania specială de Crăciun.



Vă mulțumim...

José Ignacio Mir
Tel: 0720 482 730
http://www.asfanu.ro
Email: info@asfanu.ro

Date de contact
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