DOSSIER DE PATROCINI
CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

APROFITA I DÓNA’T A CONÈIXER AL
CLUB NÚMERO 1 DE MOLINS DE REI

MODALITATS PATROCINI

PUBLICITAT INSTAL·LACIONS

PANCARTA PISCINA

SALES ACTIVITATS DIRIGIDES

Instal·lació d’una pancarta amb les
dimensions 2,5 x 0,8 m. durant un any
natural en l’espai reservat de la piscina per a
la promoció de les empreses patrocinadores.

Col·locació del logotip de l’empresa
patrocinadora a l’entrada i als miralls de la
sala d’activitats dirigides escollida.

2.900 usos /setmana (socis + esportistes)

1.200 usos /setmana (socis)

VESTIDORS

PANELL 100 X 100

Col·locació del logotip del patrocinador a les
guixetes dels vestidors, així com en punts
d’alta visibilitat d’aquests espais.

Les empreses incloses tindran el seu
logotip en el gran panell instal·lat a
l’entrada del club. Tots els socis, usuaris i
visitants passen per davant d’aquest espai.

2.600 entrades/setmana (hivern) - 3.100 entrades/setmana (estiu) + 120 entrades / dia (estiu)

MODALITATS PATROCINI

PUBLICITAT REVISTA

PUBLICACIÓ: (Semestral) Juliol - Desembre
TIRADA: 500 exemplars físics + enviament online a 2.000 socis

ANUNCI
ANUNCI
ANUNCI

Sencera

Mitja pàgina

Peu de pàgina

MODALITATS PATROCINI

PEU DE LA HOME

PUBLICITAT WEB

BANNER NOTÍCIES

Presència (anual) de l’empresa col·laboradora a la pàgina web www.cnmolins.cat.
Es registren una mitjana de 300 visites diàries.

MODALITATS PATROCINI

EQUIPAMENT TEMPORADA

LA TEVA MARCA
CN MOLINS DE REI
EQUIPAMENT TEMPORADA

NOM EQUIPS DE COMPETICIÓ

Incorporació del logotip a l’equipament
(dessuadora, samarreta, pantaló, banyador i
casquet) de waterpolo de l’absolut, que
competeix a la Primera Divisió espanyola.

Incorporar el nom de l’empresa
patrocinadora als noms dels equips de
competició inscrits en els campionats
oficials a nivell català i espanyol.

Piscina utilitzada setmanalment per equips de Divisió d’honor, amb presència de mitjans de comunicació

MODALITATS PATROCINI

ALTRES AVANTAGES

> PROMOCIÓ XARXES SOCIALS DEL CLUB
Menció de l’empresa patrocinadora al Facebook corporatiu del club (2 vegades) i
al Twitter (8 vegades) amb link a la pàgina web del patrocinador. Mensual.
> PARTICIPACIÓ PACK BENVINGUDA
Incorporació publicitat o merchandising al pack de productes que s’entrega als
nous socis del club. Trimestral.
> JORNADES PROMOCIÓ
Instal·lació, a càrrec de l’empresa patrocinadora, d’un ‘stand’ promocional dins
del club durant les jornades socials i/o esportives del CN Molins: presentació
d’equips, l’Esportíssim, competicions oficials, etc.
> AVANTATGES TREBALLADORS
Les empreses patrocinadores obtindran descomptes i promocions especials per
a fer ús de les instal·lacions del CN Molins.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI
C/ Esperanto , s/n
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 06 80
Fax. 93 668 97 97
Mail. info@cnmolins.cat
Segueix-nos a:
www.cnmolins.cat
CN Molins
@CN_Molins

