Benvolgut Sr/a,
Ens posem en contacte amb vostè amb la finalitat
d’oferir-li la possibilitat d’anunciar i promocionar els
seus productes i serveis al Pàdel C.E.Moià.
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 i/o negoci.
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,
Pàdel C.E.Moià – Martí Carrascosa
650664909
info@padelcemoia.cat
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1. QUI SOM?
Pàdel C.E.Moià és un projecte per a la pràctica del
Pàdel a la comarca del Moianès. Des de fa més de 2
anys que oferim aquesta pràctica, actualment amb 3
pistes de Pàdel. Un club on el seu objectiu és
compaginar una vida social i saludable.
Disposem d’una ESCOLA de Pàdel on actualment
oferim el servei al voltant d’unes 110 persones. 60
menors on fomentem els valors de l’esport i la
competició. 50 adults on aprenguin a gaudir de l’esport
i la vida social.
Fem lligues internes de club, actualment amb 45
parelles apuntades (90 persones).
4 Tornejos a l’any, l’últim torneig amb més de 100
inscrits.
També disposem de 2 equips de Pàdel, competint a la
lliga de PàdelCat. Un equip masculí i un de femení, on
ens visiten equips de Manresa, Santpedor, Callús,
Castellgalí, Igualada, Olesa...
En fi, tenim una mitjana de 250 practicants setmanals,
1.000 mensuals, la gran majoria de Moià, però també
de l’Estany, Collsuspina i Castellterçol. Els caps de
setmana i festius també tenim força practicants de fora
del Moianès.

2. ON ESTEM?
La nostre ubicació és la ideal, ja que ens trobem dins el
CLUB ESPORTIU MOIÀ. Que disposa de camp de
futbol, piscina, frontó, 4 pistes de tenis i vestidors.
C/ REMEI S/N

3. QUE OFERIM?
TIPUS D’IMPACTES PUBLICITARIS I OPCIONS DE PROMOCIÓ
- Lones o vinils publicitaris 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 pistes.
100€/anual lona vinil o pancarta 2m llarg x 1m alt.

- Apadrinament de les pistes. Limitat a 3
patrocinadors en exclusivitat, la seva marca obté
un gran impacte de promoció constant a les pistes
de joc i al nostre club. Enlloc de Pista 1, és diria
Pista ....(nom de l’empresa publicitada). Té impacte
en la pàgina web lloc on és fan el 50% de les
reserves tindria aquest nom.

Enlloc de Pista 1, PISTA NOM MARCA

També disposaria del nom gravat a la pista i una lona o
vinil publicitari.
150 €/anual nom pista i adhesiu a la pista amb el nom.
- Cartells 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. En la caseta, mur costat pistes...
60€/anuals pancarta 2x1m

El cost de la pancarta o vinil anirà a càrrec de
l’empresa publicitada.

