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Club Bàsquet Igualada

 Fundat l’any 1980

 10 membres de Junta Directiva

 2 Directors Tècnics Esportius 
(línia masculina  i línia femenina)

 més de 300 socis

 més de 30 tècnics esportius

 més de 300 jugadors/es

 Equips Sèniors

Masculí i Femení a Copa Catalunya.

 Més de 28 Equips en diferents categories i gènere

 Escola de Bàsquet



PATROCINI EQUIPS 
Sèniors Femení i/o Masculí

 1r. Patrocinador equips Sèniors

a Copa Catalunya Femenina i Masculina

 L'equip agafarà el nom de la marca comercial

 Publicitat de la marca a la samarreta

 Import del patrocini per temporada: 

10.000 euros per cada equip sènior



CONTRAPRESTACIONS PATROCINI
Seniors Femení i/o Masculí

• Roda de premsa presentació del patrocini als mitjans de comunicació 
locals, amb fotografia i pòster amb el patrocinador.

• Presència de la marca formant part del nom de l'equip en resultats i 
classificacions de la Federació Catalana de Bàsquet.

• Presència de la marca en tots els comunicats i notes de premsa.

• Possibilitat de repartir fulletons o publicitat de als espectadors durant 
els dies de partit dels equips Sèniors a Copa Catalunya.

• Possibilitat d'utilitzar imatge de les jugadores i jugadors per la 
realització de publi-reportatges i la seva posterior divulgació en 
mitjans de comunicació.



PATROCINI EQUIP BASE

Presència de la marca formant part del nom de l'equip

en resultats i classificacions de la Federació Catalana de Bàsquet.

Presència de la marca en tots els comunicats i notes 

de premsa de l'equip.

Incorporació de la marca a la samarreta dels jugadors/es* 

3 Carnets de Soci.

Cost patrocini: 500 euros/temporada/equip

*cost addicional 25€ per samarreta el primer any



LONA PUBLICITÀRIA 

 Lona clavada a les parets que delimiten les pistes de joc.

 Cost patrocini: 500 euros/temporada.

MIDA 4x2 metres

 Lona clavada en suport de fusta a les graderies del pavelló.

 Cost patrocini: 350 euros/temporada.

MIDA 2x1 metres 

el cost  de confecció de les  lones publicitàries va a càrrec de l’anunciant

 Lona clavada a les parets que delimiten les pistes de joc.

 Cost patrocini: a partir de 1000 euros/temporada.

Altres mides >ó=8 metres de llarg 


