DOSSIER DE
PATROCINI/ESPONSORITZACIÓ

PUBLICITAT I ESPONSORITZACIÓ
A l’atenció del Departament de Màrqueting o Responsable de publicitat

Benvolgut Sr/a,
Ens posem en contacte amb vostès amb la finalitat d’oferir-los la possibilitat d’anunciar
i promocionar els seus productes i serveis al nou Club Esportiu Indoor Pàdel 7.
La promoció i la publicitat d’una marca és imprescindible per a totes les empreses, però
si a més, aquesta, es vincula a un entorn esportiu i social com és el cas que ens ocupa,
la imatge de la seva marca guanya en prestigi i notorietat.
Per això posem a la seva disposició un ventall de possibilitats publicitàries i de promoció
perquè puguin escollir aquella que s’ajusti més a les seves necessitats i que tindrà un
major impacte i un feedback més alt pel benefici del seu producte o negoci.
Estem creant l’anomenat “PATROCINI EXCLUSIU”, on diferents empreses de la nostra
comarca apostin i confiïn en la nostra idea arribant a un acord de col·laboració de
promoció dels seus productes i serveis en les nostres instal·lacions i als nostres abonats
i usuaris.
Pensem que vostès també poden formar part d’aquest grup d’empreses que
constantment estaran en contacte amb els nostres abonats i usuaris.
De totes maneres, i com s’ha comentat a l’inici, el ventall és molt ampli, i a les pàgines
següents els detallem tot un conjunt d’accions publicitàries i promocions que es poden
realitzar a l’Indoor Pàdel 7.
En cas que els pugui interessar arribar a un acord global o puntual, no dubtin a posar-se
en contacte amb nosaltres per comentar qualsevol proposta i/o idea.
Desitjant que els pugui interessar el projecte, rebin una cordial salutació.

Atentament,

INDOOR PÀDEL 7
www.indoorpadel7.com
info@indoorpardel7.com
Tels. 93 114 59 72 – 672 615 391

PRESENTACIÓ
La nostra principal finalitat és la de satisfer les inquietuds de tot aficionat/da del pàdel i
poder gaudir al màxim del nostre temps lliure i d'oci.
La nostra manera de fer les coses i el nostre esperit emprenedor fa que pensem que tots
tenim les mateixes possibilitats i oportunitats de gaudir d’aquest esport sense mirar les
limitacions que té cadascú, pensant que compartim aquesta passió amb persones que
tenen dificultats físiques i mentals. Per aquest motiu creiem que és molt
important donar a tothom les mateixes oportunitats de gaudir del pàdel.
Hem construït el nostre complex pensant amb el benestar dels
jugadors/es i dels seus acompanyants. Per això hem fet pistes amb espais
amplis, zona habilitada per nens, bar, botiga, servei de fisioteràpia...
Actualment, Indoor Pàdel 7, consta d’1 pista central panoràmica, de 3
pistes reglamentàries i d’1 pista individual. Cada pista està il·luminada per
8 focus LED. Segons marca el reglament de pàdel, totes les pistes tenen l’espai suficient
per poder realitzar la devolució de la pilota des de l'exterior de la pista.
El club organitza campionats, esdeveniments d’empresa, presentacions, cursos de
formació, celebracions particulars. Les nostres instal·lacions podran acollir qualsevol
activitat sol·licitada.
Indoor Pàdel 7 està situat en un punt privilegiat del Bages, concretament al poble de
Santpedor, ja que és una zona força tranquil·la, disposa de bones comunicacions,
d’àmplia àrea d’aparcament i vistes immillorables de les muntanyes de Montserrat.
LES NOSTRES INSTAL·LACIONS :












1 pista central panoràmica apte per a tot tipus de campionats tant a nivell professional
com amateur.
4 pistes reglamentàries aptes per a tot tipus de
campionats tant a nivell professional com
amateur.
1 pista individual exterior.
Bar/Cafeteria.
Botiga física i online.
Àrees equipades amb Wifi.
Terrassa d’estiu.
Sala de fisioteràpia.
Ampli aparcament.
Vestuaris home/dona preparats per persones
amb discapacitats físiques.
Seu social i zona de puericultura (en projecte).




Zona barbacoa (en projecte).
Zona habilitada per animals (en projecte).

AVANTATGES DE PROMOCIONAR-SE A UN CLUB ESPORTIU COM
INDOOR PÀDEL 7:
1. Esport de masses cada vegada més popular, que “enganxa” i pot ser practicat a
qualsevol edat. En constant creixement tant en aficionats com en esportistes
federats amb multiplicitat de campionats de tots tipus: social de clubs,
d’empreses, federats, per grups d’edats, mixtes, infantils, juvenils,...
2. Permet una vinculació de la seva marca amb un públic molt específic d’un perfil
socioeconòmic determinat. És una publicitat amable lligada a uns valors com
l’esport, la salut i l’oci.

3. Considerem que el nostre club constitueix un objectiu altament interessant per
a qualsevol empresa a l’hora de dissenyar i desenvolupar una campanya de
publicitat, per reunir les següents característiques:
 Els nostres socis i clients són un públic interessant.
 Diàriament passen per les nostres instal·lacions multitud de persones: els
usuaris directes així com les persones que acompanyen a aquests (pares,
familiars, amics, acompanyants, etc.).
 La publicitat a les nostres instal·lacions i canals de comunicació interns del
propi club té un alt impacte visual important.
 Indoor Pàdel 7 organitza torneigs i lligues periòdiques de pàdel, que
asseguren el pas d’un gran nombre de clients potencials per les nostres
instal·lacions.
4. Apostar per la promoció i vinculació de la seva marca a un nou club esportiu,
jove, dinàmic, dedicat al món de l’esport relacionat amb el pàdel.
5. Indoor Pàdel 7, és un club novell i ambiciós que vol aconseguir ser un referent
dins del món d’aquest esport.

ABONATS I CONVENIS
Tenim uns 1.500 abonats a Indoor Pàdel, més els usuaris lliures que poden arribar a
més de 100 persones mensuals.

FES-TE PATROCINADOR I ENTRA A FORMAR PART DEL PATROCINI EXCLUSIU
D’INDOOR PÀDEL 7
Els objectius que obté una marca si forma part del PATROCINI EXCLUSIU del Club són:
 Vincle entre els usuaris i abonats (individuals i d’empresa) de l’Indoor Pàdel 7
amb una marca.
 Publicitat directa: el gran volum d’impactes publicitaris durant tot l’any dels
seus productes i serveis, i que detallem en aquesta proposta.
 Exclusivitat com a marca del sector al que pertanyen amb els nostres abonats,
és a dir, si dins del “PATROCINI EXCLUSIU” tenim una marca de vehicles, en cap
cas en tindrem dues.

TIPUS D’IMPACTES PUBLICITARIS I OPCIONS DE PROMOCIÓ
 Lones publicitàries a les nostres instal·lacions durant tot l’any.
Diferents mides i diferents espais per promocionar la seva marca, productes o
serveis amb un alt impacte visual a dins de les nostres instal·lacions.
 Apadrinament de les pistes
Limitat a 5 patrocinadors en exclusivitat, la seva marca obté un gran impacte de
promoció constant a les pistes de joc i al nostre club.
 Cartel·les en punts estratègics
Diferents mides i diferents espais per promocionar la seva marca productes o
serveis amb un alt impacte visual i en punts estratègics dins de les nostres
instal·lacions.
 Patrocini i esponsorització dels tornejos i campionats socials amb la seva marca
logotip en tots els quadres de joc, en tots els cartells de promoció dels torneig
tant en format paper com en digital.

 Intercanvi publicitari i convenis amb altres entitats.
Presentació de l’acord en tots els mitjans possibles, és a dir, per carta, en
format digital a la nostra web i xarxes socials, amb objectiu de donar a conèixer
i donar notorietat al nou conveni.
 Pàgina web.
“Banners” dels sponsors a la pàgina principal de Indoor Pàdel 7 amb link a la web
de la seva empresa.
 Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Youtube,...
Promoció i impactes directes de la seva marca als nostres canals de comunicació
a les xarxes socials.
 Canals multimèdia al club.
TV digital gran format amb passis diaris i constants de la seva marca i els seus
anuncis com a patrocinadors del club.
 Descomptes i promoció dels seus productes i serveis als nostres abonats en tots
els tornejos que se celebren al llarg de l’any. El mitjà podrien ser fullets
informatius que s’entregaran en una bossa (“welcome pack”) individual per a
tots els assistents amb informació i regals varis.

Totes les accions publicitàries seran supervisades per Indoor Pàdel7.
El material gràfic serà proporcionat/confeccionat per la marca.

LONES PUBLICITÀRIES
L’objectiu d’aquest tipus de publicitat és la de promocionar la seva empresa dins les
nostres instal·lacions, i més concretament, a les reixes de
les pistes en la zona alta o en les parets del club just al
costat de les pistes de joc en el lloc més visible per tots
els nostres usuaris.
El temps d’exposició de la lona publicitària serà d’un any.
La producció de la lona anirà a càrrec de l’empresa
contractant i s’haurà d’adequar a les especificacions
tècniques marcades en aquest document. Si l’empresa
contractant ho requereix, Indoor Pàdel 7, podrà
encarregar-se de la producció de les lones. Els costos
seran abonats amb anterioritat a la seva producció.
El disseny es podrà canviar si l’empresa contractant ho
desitja. Abans de la seva publicació Indoor Pàdel 7 haurà de donar el vistiplau al disseny.
Indoor Pàdel 7 no es fa responsable, en cas de lloguer a tercers del complex, de
l’ocultació o manipulació de les lones, però si reclamarà que un cop passat l’event el
complex quedi igual com estava, si la seva lona pateix danys, els responsables de la
reposició seran els promotors del event.
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE:
Una vegada finalitzat l’acord pactat, aquest es prorrogarà automàticament per un any
més. En aquest cas, Indoor Pàdel 7 girarà un rebut domiciliat per l’import anual de la
lona.
En el cas de no voler renovar l’exposició de la lona publicitària per qualsevol de les dues
parts, s’haurà de notificar per escrit a l’altre part un mes abans de la finalització del
contracte.
Especificacions tècniques de la lona:
Grandària de 1 lona individual: 2m de llarg x 1m d’alt

NO INCLÒS EN LA

Grandària de 1 lona doble: 4m de llarg x 2m d’alt

QUOTA MENSUAL

TARIFES:
 LONA INDIVIDUAL = 100€ (quota anual)
 LONA DOBLE = 180€ (quota anual)
 LONA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL MIDA = (Consultar preu)
Els preus no inclouen el 21% d’IVA.

FORMA DE PAGAMENT:
Mitjançant rebut domiciliat o transferència bancària el dia 1 del primer mes d’exposició
de la lona. En cas que es publiciti durant el mes en curs, el rebut es girarà el dia 1 del
mes següent.

APADRINAMENT DE PISTES amb rètols adhesius vinílics
L’objectiu d’aquest tipus de publicitat és la de
promocionar la seva empresa en les nostres
instal·lacions i, més concretament, en les parets de vidre
de les pistes de pàdel. El temps d’exposició del rètol
publicitari serà d’un any. La producció del rètol anirà a
càrrec de l’empresa contractant i s’haurà d’adequar a les
especificacions tècniques marcades en aquest
document. Si l’empresa contractant ho requereix, Indoor
Pàdel 7 podrà encarregar-se de la producció dels rètols.
Els costos seran abonats amb anterioritat a la seva
producció.
El disseny es podrà canviar si l’empresa contractant ho desitja. Abans de la seva
publicació Indoor Pàdel 7 haurà de donar el vistiplau al disseny.
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE:
Una vegada finalitzat l’acord pactat, aquest es prorrogarà automàticament per un any
més.
En aquest cas, Indoor Pàdel 7 girarà un rebut domiciliat per l’import anual del rètol.
En el cas de no voler renovar l’exposició del rètol publicitari per qualsevol de les dues
parts, s’haurà de notificar per escrit a l’altre part un mes abans de la finalització del
contracte.
Especificacions tècniques de RÈTOLS Vinílics per apadrinament de pistes:
Grandària de 1,25m de llarg x 0,50m d’altura (aprox.)
TARIFES:
 18 RÈTOLS (Apadrinament total)* = 600€/any o 50€/mes - Panoràmica
540€/any o 45€/mes - Normal
 9 RÈTOLS (Apadrinament parcial)* = 300€/any o 25€/mes - Panoràmica
270€/any o 22,50€/mes - Normal
 1 RÈTOL = 150€/any - Panoràmica
120€/any - Normal
Els preus no inclouen el 21% d’IVA.
* Regal Pack 20 partides de mati i de tarda.

FORMA DE PAGAMENT:
Mitjançant rebut domiciliat o transferència bancària el dia 1 del primer mes d’exposició
del rètol. En cas que es publiciti durant el mes en curs, el rebut es girarà el dia 1 del mes
següent.

ANNEX 1
DISPONIBILITAT I PREUS de lones i/o cartel·les en punts estratègics:

* El cost del material va a càrrec de l’anunciant (el Club pot proporcionar la seva
empresa de retolació).

1. MURS INTERIORS NAU
EMPLAÇAMENT

QUOTA ANUAL

Parets que
envolten totes
les pistes.

-LONA INDIVIDUAL = 100€
-LONA DOBLE = 180€
-LONA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL MIDA
(Consultar preu)

Reixes fons
pista.

-PINTURA INDIVIDUAL (cost 100€) = 100€
-PINTURA DOBLE (cost 200€) = 180€
-PINTURA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL
MIDA (Consultar preu)

2. MURS MIRADOR
EMPLAÇAMENT

QUOTA ANUAL

Parets superiors
blanques que
envolten
l’edifici del
bar-vestuaris.

-LONA INDIVIDUAL = 100€
-LONA DOBLE = 180€
-LONA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL MIDA
(Consultar preu)
-PINTURA INDIVIDUAL (cost 100€) = 100€
-PINTURA DOBLE (cost 200€) = 180€
-PINTURA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL
MIDA (Consultar preu)

3. PARETS VESTUARIS
EMPLAÇAMENT
Parets situades
darrera dels
bancs i a
l’entrada dels
vestuaris.

QUOTA ANUAL
-CARTEL·LA INDIVIDUAL = 50€
-CARTEL·LA DOBLE = 90€
-CARTEL·LA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL MIDA
(Consultar preu)
-PINTURA INDIVIDUAL (cost 100€) = 50€
-PINTURA DOBLE (cost 200€) = 90€
-PINTURA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL MIDA
(Consultar preu)

4. RELLOTGES
EMPLAÇAMENT
A la paret
situada darrera
de cada pista.

QUOTA ANUAL
Quota x rellotge = 80€
(el cost del rellotge i retolació va a càrrec de
l’anunciant).

5. PARETS EXTERIOR NAU i REIXA EXTERIOR
EMPLAÇAMENT

QUOTA ANUAL

Qualsevol paret
exterior de la
nau i la reixa
metàl·lica que
envolta la nau.

- LONA INDIVIDUAL = 100€
- LONA DOBLE = 180€
- LONA PERSONALITZADA DE QUALSEVOL MIDA (Consultar
preu)

6. BANNERS WEB i ALTRES APLICACIONS
EMPLAÇAMENT
Banner a la
nostra web i en
altres
aplicacions
(gravació de
vídeo)

QUOTA ANUAL o PER UNITATS
- BANNER PRINCIPAL WEB = 100€/any
- BANNER SECUNDARI WEB = 50€/any
- BANNER EN GRABACIONS = PACK 3 vídeos de 1h = 30€
PACK 10 vídeos de 1h = 90€
PACK 15 o + vídeos de 1h = 120€
Altres opcions a consultar

7. ALTRES OPCIONS (a consultar)

Atentament,

INDOOR PÀDEL 7
www.indoorpadel7.com
info@indoorpardel7.com
Tels. 93 114 59 72 – 672 615 391

