Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, CULTURAL I RECREATIVA

POSSIBILITATS DE COL·LABORACIÓ
“Una empresa se debe a la sociedad en la que se integra.
Sus productos interesan más al consumidor en tanto éste
perciba que los resultados no sólo van a parar al accionista
sino que redundan en beneficio de la sociedad en general.”
(D. Antonio Herranz, Consejero Delegado de KOIPE, S.A.)

ESPONSOR
La esponsorització (anual) té com a objectiu ser un acord per fer servir els suports físics amb
els que compte el CHSES, amb fins publicitaris, a canvi d’assumir la responsabilitat de
suportar econòmicament la nostra entitat (acord per a una o vàries temporades).
PRINCIPAL:
- Nom o marca publicitària en el vestuari:
Apareixerà el logotip o text que es vulgui, en lloc preferent de tot l’equipament
esportiu (equipament de joc, xandall, polo, ....) de tots els equips del Club
(sempre respectant les normes federatives).
- Publicitat estàtica al Pavelló Municipal:
Es posarà 1 ó 2 cartell/s publicitari gran (3x1 m.) en un lloc preferent del Pavelló
Esportiu Municipal, on juguen tots els nostres equips.
- Cartellería:
Inclourem el logotip, amb format gran, en tots els cartells anunciadors dels
encontres, activitats i actes socials.
- Banner a la pàgina web del CHSES:
Hi haurà a la nostra pàgina web principal, un format publicitari de la seva
empresa amb un direccionament automàtic a un altre web decidida per
l’anunciant.
- Carnet de soci protector:
20 carnets de soci protector.

OFICIAL:
- Nom o marca publicitària en el vestuari:
Apareixerà el logotip o text que es vulgui, en tot l’equipament esportiu
(equipament de joc, xandall, polo, ....) de tots els equips del Club (sempre
respectant les normes federatives).
- Publicitat estàtica al Pavelló Municipal:
Es posarà un cartell publicitari gran (3x1 m.) al Pavelló Esportiu Municipal on
juguen tots els nostres equips.
- Cartellería:
Inclourem el logotip, amb format gran, en tots els cartells anunciadors dels
encontres, activitats i actes socials.
- Banner a la pàgina web del CHSES:
Hi haurà a la nostra pàgina web principal, un format publicitari de la seva
empresa amb un direccionament automàtic a un altre web decidida per
l’anunciant.
- Carnet de soci protector:
10 carnets de soci protector.
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ESPONSOR (cont.)
EQUIP:
- Nom o marca publicitària en el vestuari:
Apareixerà el logotip o text que es vulgui, en lloc preferent de la equipació de
joc de l’equip esponsoritzat (sempre respectant les normes federatives).
- Publicitat estàtica al Pavelló Municipal:
Es posarà un cartel publicitari gran (3x1 m.) al Pavelló Esportiu Municipal on
juguen tots els nostres equips.
- Cartellería:
Inclourem el logotip, amb format gran, amb tots els cartells anunciadors dels
encontres, activitats i actes socials.
- Banner a la pàgina web del CHSES:
Hi haurà a la nostra pàgina web principal, un format publicitari de la seva
empresa amb un direccionament automàtic a un altre web decidida per
l’anunciant.
- Carnet de soci protector:
5 carnets de soci protector.

PATROCINADOR
Patrocinar una fita es fer possible que aquest fet (esportiu i/o social) es porti a bon terme
gràcies a una contribució econòmica o amb espècies a canvi del reconeixement explícit del
patrocinador amb una col·laboració publicitària.
EVENTS ESPORTIUS:
- Torneig Internacional d’Handbol, trofeu “Festa Major”
- Participació en torneigs internacionals
- Fases d’ascens o sectors catalans i/o estatals.
- Desplaçaments dels equips

EVENTS SOCIALS:
- Calçotada
- Loteria Nadal
- Sorteigs
- Sopar de Nadal
- Joc del Quinto
- Sopar fi de temporada
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COLABORADOR
La idea del col·laborador, s’estableix com la d’aquell que realitza una petita aportació periòdica
(anual) a canvi de la qual, el CHSES farà servir el logotip com element publicitari de qualsevol
de les següents maneres.
- Soci protector:
Consisteix amb la col·laboració anual d’una petita aportació econòmica, a
decidir pel propi Soci.
- Banner a la pàgina web del CHSES:
Hi haurà a la nostra pàgina web principal, un format publicitari de la seva
empresa amb un direccionament automàtic a un altre web decidida per
l’anunciant.
- Cartellería:
Inclourem el logotip, en tots els cartells anunciadors dels encontres, activitats i
actes socials.
- Publicitat estàtica al Pavelló Esportiu Municipal:
Es posarà un cartel publicitari al Pavelló de joc de tots els equips del CHSES.
Hem definit les següents dimensions i preus:
3,0 x 1,0 m
1,5 x 1,0 m
1,5 x 0,5 m
En aquests imports està inclosa la confecció del cartell.

COMENTARIS
En totes aquestes propostes d’esponsorització, patrocini o col·laboració, està contemplada la
possibilitat del pagament fraccionat (anual, semestral, trimestral o mensual).
SI DESITJEU PARLAR-NE i/o CONTACTAR AMB EL CLUB HANDBOL SANT ESTEVE
SESROVIRES.- Us esperem qualsevol dilluns, dimecres o divendres (no festiu), de 19:30 a
22:30 hores, en el despatx del Pavelló Esportiu Municipal (Complex Esportiu) de Sant Esteve
Sesrovires.
CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES
c/ Escola Nova, s/n. – Pavelló Poliesportiu Municipal
08635 – Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Telèfon: 93.771.34.49 / 696.987.901
Fax: 93.771.34.49
e-mail: chses@chses.net
web: www.chses.net
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FORMULARI DE COL·LABORACIÓ
DADES DE LA EMPRESA:
Nom de la empresa
CIF
Adreça
Codi Postal
Població
Província
Telèfon
Fax
Correu electrònic
MODALITAT DE COL·LABORACIÓ:
Esponsor principal

Torneig Festa Major

Esponsor oficial

Fase d’ascens

Esponsor equip

Desplaçaments

Soci protector
Banner
Cartellería

Fases de ascens
Calçotada
Sortejos

Cartell gran

Loteria de Nadal

Cartell mitjà

Sopar de Nadal

Cartell petit

Joc del Quinto
Sopar fi temporada

CONDICIONS DE PAGAMENT:
Domiciliació bancària
Xec
Transferència

a nom del Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
al nº de compte 2041-0073-04-0040000475

CONFORMITAT:
Representant de la companyia
Firma y segell
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