
GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

uecastellfollit@gmail.com Telf. 637528608 - Telf.  679104179 1ER   TORNEIG 4X4  

Welcome Pack: Posibilitat de introduir a la Welcome Bag publicitat corporativa (Flyers, Diptics, etc…)

Els patrocinadors de la Categoria BRONZE seran els de tercera importancia en el Torneig i com a maxim podran compartir aquesta categoria 8 

empreses. L'import a pagar per patrocinar l'esdeveniment en aquesta Categoria s'estableix a partir de 150 €, depenguent de les avantatges 

extres i les negociacions a que es puguin arribar, en tot cas, com a mínim gaudiran de les següents avantatges:

Visibilitat del logo de l'empressa amb 3a prioritat i tamany en el Cartell General i Publicitat Digital.

Visibilitat del logo de l'empressa amb 3a prioritat i tamany la web de la UEC.

Visibilitat del logo amb "eslogan" o imatge corporativa en 1 espai de 1m x 1m en 1 porteria

Welcome Pack: Posibilitat de introduir a la Welcome Bag publicitat corporativa (Flyers, Diptics, etc…)

Visibilitat del logo amb "eslogan" o imatge corporativa en 2 espais de 1,25m x 1m en les 4 porteries

Welcome Pack: Posibilitat de introduir a la Welcome Bag publicitat corporativa (Flyers, Diptics, etc…)

Els patrocinadors de la Categoria SILVER seran els de segona major importancia despres de la Gold en el Torneig i com a maxim podran 

compartir aquesta categoria 4 empreses. L'import a pagar per patrocinar en aquesta Categoria s'estableix a partir de 300 €, depenguent de 

les avantatges extres i les negociacions a que es puguin arribar, en tot cas, com a mínim gaudiran de les següents avantatges:

Visibilitat del logo de l'empresa amb 2a prioritat i tamany en el Cartell General i publicitat digital.

Visibilitat del logo de l'empresa amb 2a prioritat i tamany a la web de la UEC.

Visibilitat del logo de l'empresa amb prioritat i tamany a la Welcome Bag.

Visibilitat del logo amb "eslogan" o imatge corporativa en 1 espai de 1m x 1m en 2 porteries

Els patrocinadors de la Categoria GOLD seran els de major importancia en el Torneig i com a maxim podran compartir aquesta categoria 2 

empreses. L'import a pagar per patrocinar l'esdeveniment en aquesta Categoria s'estableix a partir de 500 €, depenguent de les avantatges 

extres i les negociacions a que es puguin arribar, en tot cas, com a mínim gaudiran de les següents avantatges:

2 Camps de futbol - 32 equips participants - 160 jugadors - Premis valorats en 1500 € - Welcome Bag per tots els jugadors

Visibilitat del logo de l'empresa amb prioritat i tamany exclusius en el Cartell General i publicitat Digital.

Categories Disponibles per Patrocinar l'esdeveniment i condicions:

Visibilitat del logo de l'empresa amb prioritat i tamany a la Welcome Bag.

Visibilitat del logo de l'empresa amb prioritat i tamany exclusius a la web de la UEC.

Torneig de Futbol 4, on s'enfronten en partits de 10 minuts dos equips de 4 jugadors, en un camp de 20 mts x 30 mts, amb 

unes porteries mes petites del normal (1,25 mx 1  m) i amb la particularitat de que s'elimina un jugador del equip contrari per 

gol marcat. 

Es un torneig original que amb aquestes característiques es únic a la Provincia de Girona, i marcarà un precedent en les 

nostres comarques, essent la Unió Esportiva Castellfollit la entitat que tindrà l'honor de donar-lo a coneixer a la Garrotxa i a la 

provincia de Girona com a fundador d'aquest esdeveniment. 

Amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol, es farà publicitat a través de xarxes socials, a traves de la Web Oficial 

de l'entitat Organitzadora, a traves de Radio Olot i altres medis digitals i fisics de publicitat.

El torneig es celebrarà al Camp Municipal de la U.E.Castellfollit el dia 15 de Juny del 2019 de 9:30 h a 21:00 h

INFORMACIÓ I CATEGORIES PER PATROCINAR L'ESDEVENIMENT

500 €

300 €

150 €



MATERIAL & SERVICE SPONSOR

MEDIA PARTNERS

Visibilitat del logo de l'empressa amb 4a prioritat i tamany en el Cartell General i Publicitat Digital.

Visibilitat del logo de l'empressa a totes les xarxes Socials de l'organització.

Welcome Pack: Posibilitat de introduir a la Welcome Bag publicitat corporativa (Flyers, Diptics, etc…)

Visibilitat del logo de l'empressa a totes les xarxes Socials de l'organització.

2 Cartells de tamany DIN A4 posats en la zona del BAR

Els patrocinadors de la Categoria MEDIA PARTNERS seran totes aquelles empreses, associacions o entitats que col·laborin amb la entitat 

organitzadora mitjantçant suport de Marketing y Publicitat en els diferents medis, tan fisics com digitals. Per patrocinar en aquesta Categoria 

s'estableix un minim compromis amb l'0rganització, i depenguent de les avantatges extres i les negociacions a que es puguin arribar, en tot 

cas, com a mínim gaudiran de les següents avantatges:

Les porteries d'aquest Torneig tenen unes mides totalment diferents a unes normals i estan fabricades per poder-hi posar publicitat, de 

manera que es creen 5 espais de publicitat. La porteria es de 1 metre alçada per 1,25 mts ample:

* Cada Espai te un preu 

diferent depenent de la 

Categoria del Patocinador, tal 

i com es detalla en la fulla 

principal.

Els patrocinadors de la Categoria MATERIAL & SERVICE seran totes aquelles empreses, associacions o entitats que col·laborin amb la entitat 

organitzadora mitjantçant suport material o en serveis. Per patrocinar en aquesta Categoria s'estableix un import equitatiu en Material o 

Serveis d'un mínim valor de 50€, depenguent de les avantatges extres i les negociacions a que es puguin arribar, en tot cas, com a mínim 

gaudiran de les següents avantatges:

ESPAI  1m x 1m                

  PUBLICITAT

ESPAI  1,25 m x 1m                

     PUBLICITAT

ESPAI  1m x 1m                

  PUBLICITAT

ESPAI  1m x 1m                

  PUBLICITAT

ESPAI  1m x 1m                

  PUBLICITAT

Visibilitat del logo de l'empressa amb 4a prioritat i tamany en el Cartell General i Publicitat Digital.

Visibilitat del logo de l'empressa amb 4a prioritat i tamany la web de la UEC.

uecastellfollit@gmail.com Telf. 637528608 - Telf.  679104179 1ER   TORNEIG 4X4  

Visibilitat del logo de l'empressa amb 4a prioritat i tamany la web de la UEC.

Welcome Pack: Posibilitat de introduir a la Welcome Bag publicitat corporativa (Flyers, Diptics, etc…)

INFORMACIÓ I CATEGORIES PER PATROCINAR L'ESDEVENIMENT
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