"Apostar per atletisme és
identificar-se amb la lluita
constant per voler millorar."

PATROCINA'NS:

EL CLUB
El Muntanyenc de Sant Cugat és un club
amb 75 anys d'història i de llarga tradició
dins l'espectre esportiu a la ciutat de
Sant Cugat.
El nostre club és integrador, un club en el
qual hi ha lloc per a tothom, deixant de
banda l'edat, el físic i la condició social.

Referents en atletisme
de promoció
Català i Espanyol
Tenim
+ 250 atletes
A la secció d'Atletisme del Club Muntanyenc de Sant Cugat hi ha grups per a tots els públics:

Escola
d'Atletisme

Tecnificació

Atletisme
recreatiu

Atletisme per
adults

Atletisme
adaptat inclusiu

PALMARÉS DE LA SECCIÓ
Desde la temporada 2013-2014

+200 Medalles a Campionats de Catalunya
35 Medalles a Campionats d'Espanya
5 Medalles Europees
7 Medalles Mundials
Volem que els nostres campions segueixin vestint la samarreta
del Club Muntanyenc Sant Cugat.

QUÈ SUPOSA A NIVELL MEDIÀTIC?
Els dos campionats d'Espanya absoluts, als quals tenen possibilitat
de partcipar diversos atletes del club i que se celebren anualment,
són sempre televisats a Teledeporte i a plataformes online. El
campionat del passat 16 i 17 de febrer de 2019 va tenir...

Fins a 1,1 milions de contactes
163.000 espectadors van veure tota la jornada
1,3% share
A més, totes les medalles nacionals i internacionals dels nostres
atletes són sempre publicades a premsa local. Depenent de la
magnitud de l'esdeveniment o fita, hem tingut publicacions a
premsa regional i nacional.

El atletisme agrada i té visibilitat.

MODELS DE
PATROCINI
PATROCINI GENÈRIC
Avui dia la secció d'atletisme del Muntanyenc s'identifica com un dels principals
clubs dins l'atletisme Català i Espanyol. Cada temporada tenim més atletes amb
possibilitats reals de medalla als Campionats d'Espanya i cada vegada el cost de
mantenir a aquests atletes fins a categories superiors és més alt.

PRESSUPOST
Aquest tipus de patrocini té una aportació a pactar en funció a la visibilitat
donada a la empresa.

JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ
La secció del CMSC oferirà màxima notorietat i visibilitat a l'empresa
patrocinadora.
Punts més rellevants que haurem d'adaptar i pactar amb les dues parts:
Creació de canals i plataformes de comunicació per donar a conèixer la marca.
Desenvolupar un pla de màrqueting específic
Presencia de la marca patrocinadora a l'equipació de la secció.
Formar part de la imatge corporativa de la secció.
Elaborar un pla de comunicació amb la finalitat d'aconseguir la màxima difusió
entre els mitjans de comunicació locals i nacionals.
Presència a les diferents xarxes socials de la secció.

PATROCINI A PROJECTES DEL CLUB I
CAMPIONATS
Aquest marc de col·laboració consisteix a donar suport a projectes puntuals de la
nostra secció i/o a Campionats de Catalunya i d'Espanya, siguin en l'àmbit
individual o de club.

PRESSUPOST
La xifra es calcularà en funció de les partides necessàries per realitzar el
projecte. Pel que fa als campionats, la xifra es calcularà en funció de la despesa
que suposi el desplaçament i les dietes a les diferents competicions.

JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ
La secció del CMSC oferirà notorietat i visibilitat de l'empresa patrocinadora en
funció de la seva participació i compromís.
Punts més rellevants que haurem d'adaptar i pactar les dues parts:
Presència als esdeveniments que programi la secció: Trofeu Roberto Cabrejas,
Diada de la Marxa, StQlimpics, Lliga interclubs, competicions del club,etc.
Formar part de la imatge corporativa de la secció a la WEB.
Aconseguir la màxima difusió entre els mitjans de comunicació locals i a les
xarxes socials de la secció.

PATROCINI ESPECÍFIC
Dirigit a la col·laboració mitjançant aportacions de productes: sigui material
esportiu pels atletes o material per la pràctica de les diferents activitats que
realitzem a la secció d'atletisme.

PRESSUPOST
No existeix una xifra concreta calculada. L'empresa farà entrega dels productes o
del material que cregui convenient.

JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ
La secció del CMSC oferirà visibilitat de l'empresa patrocinadora en funció dels
productes i material donat.
Punts més rellevants que haurem d'adaptar i pactar les dues parts:
Presència del logotip de la marca patrocinadora i del logotip del club al
producte donat.
Formar part de la imatge corporativa de la secció a la WEB.
Aconseguir la difusió entre els mitjans de comunicació locals i a les xarxes
socials de la secció.

VOLS CRÈIXER AMB NOSALTRES?
Una nova oportunitat de donar visibilitat a la teva
empresa o negoci.

Valors
Superació
Companyerisme
Equip
Èxit
Esforç

Màrqueting
Visibilitat externa
Nous contact points
Noves accions comunicatives
Aparicions a premsa local i
premsa esportiva nacional

www.atletismecmsc.cat
@atletisme_cmsc

Beneficis fiscals
Deduccions de fins a un 40% a
l'impost de societats

Fundació

Siguis una empresa petita,
mitjana o gran, podem
beneficiar-nos mútuament.

