UNIÓ ESPORTIVA
TORRELLES
ESPONSORITZACIÓ
PUBLICITAT I MÀRQUETING

La UE Torrelles
La Unió Esportiva Torrelles és una entitat esportiva dedicada al
futbol formatiu i de competició que compta a l'actualitat amb
12 equips, més de 120 jugadors i 20 tècnics. Els objectius del
Torrelles són els de fer possible jugar a futbol al nombre més
gran de nens, nenes i joves de Torrelles de Llobregat i anar
aconseguint, a poc a poc, alts nivells de competitivitat,
inculcant alhora els valors positius de l'esport.

Per què patrocinar a la UE Torrelles
- La UE Torrelles té més de 1000 persones de massa
social entre jugadors, familiars, socis i simpatitzants.
- Va dirigit tant a un públic jove i dinàmic com a adult i
familiar.
- Té repercussió en l'àmbit local, comarcal i provincial.
El club juga en competicions del Baix Llobregat,
Barcelonès, Garraf, Anoia, Bages i Vallès.
- Publicitat de la marca a la pàgina web que rep més
de 500 entrades mensuals.

Publicitat estàtica
Patrocini mitjançant una tanca publicitària en el camp de
futbol.

Foto adjunta de tanca de 2 x 1 metres

MESURA: 2 x 1 metres
PREU: 100 €. el primer any.
RENOVACIÓ ANUAL: 50 €

Publicitat en la pàgina web i en el cartell
de partits de cada setmana.
Publicitat de la marca a la pàgina web del club amb més de
500 visites mensuals.

Publicitat de la marca al cartell de partits de cada cap de
setmana que es penja per les xarxes socials i per tot el poble.

PREU: 30 € anuals

Esponsorització a la roba esportiva
Una de les grans possibilitats de fer visible l'empresa, en
l'àmbit esportiu, és la d'identificar la marca o producte amb
un club mitjançant l'equipament dels seus futbolistes.
Aquesta forma d'identificació es fa amb la impressió
estampada o tèxtil del nom o logotip a les samarretes
d'entrenament, dessuadores o bosses.

Samarreta d'entrenament

Dessuadora

Bossa

Esponsorització per tots els equips de futbol base de l’entitat

PREU: 600 €
AQUESTA ESPONSORITZACIÓ QUEDARÀ LLIGADA A 3
ANYS DE CONTRACTE AMB UNA RENOVACIÓ ANUAL
DE 250 EUROS.

NOTA IMPORTANT: Totes les quotes reflectides en el
document son negociables i susceptibles a algun canvi.

Tant l'esponsorització a la roba esportiva com a la publicitat
estàtica, inclou la publicitat a la pàgina web i al cartell de
partits de cada setmana.
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