
   
  

 
Benvolgut/Benvolguda, 

Som el Club de Volei d'Esporles, format per un grup de persones que 

fa més de 15 anys que estam fent feina per a aquest esport.  

Ens dirigim a vosaltres per fer-nos conèixer i, dir-vos, que durant la 
temporada 2019/2020 volem continuar dedicant-nos a fomentar 

aquest esport entre els més petits, amb l’escoleta a partir de 5/6 anys 
fins alevins, a més de tenir 6 equips femenins, en competició, a 
diferents categories: tres equips infantils, dos cadet i la categoria 

sènior que juga a 1a Balear. 

Apostam per la millora en la formació de tots els nostres esportistes, 
per la qual cosa necessitam instal·lacions, material i augmentar la 

formació dels nostres tècnics i, com es lògic, tot això suposa un 
augment de les despeses. 

Per això estam cercant persones, comerços i empreses que ens vulguin 

ajudar econòmicament a fer front als costos d’aquesta temporada 
mitjançant aportacions econòmiques. 

Adjuntam una tabla de tipus de patrocini i contraprestacions que 

rebreu segons les quantitats aportades. 

Els preus aplicats per a aquesta temporada són totalment orientatius i 
negociables.  

Qualsevol aportació que es faci al Club, serà acceptada i reflectida en 
algun lloc visible, mitjà informatiu o xarxa social del Club. 

Esperam que faceu la màxima difusió a la nostra proposta ja que tenim 

molta il·lusió per dur-la a terme considerant que, és molt importat que 
els nins creixin dins un ambient d'esport en equip. 

 

Gràcies per la vostra atenció i col·laboració.  
 
Atentament, 

 
                                                    Esporles Volei Club           

 

Temporada 2019/2020 
 



 

 

PREUS PATROCINADORS TEMPORADA 19/20 

 
CARTELLS .........................................................................250€ 

 
PAVELLÓ: Es penjaran on es juguin els partits. Les mides són:al  
pavelló de l’escola 1’50m x 1m). 

També apareixerà el logotip en tamany petit al cartell informatiu dels 
partits setmanals juntament amb els altres patrocinadors. 
REALITZACIÓ DEL CARTELL: en el cas que el patrocinador no l’aporti 

abonarà la quantitat que ens costi el fer-lo s’afegirà a l’ajuda. 
 
EQUIPATGES......................................................................400€ 

Es posarà el logotip en gros (30/40 cm) del patrocinador a la camiseta 
de joc i, en petit al cartell informatiu dels partits setmanals  juntament 
amb els altres patrocinadors. 

 
CARTELL SETMANAL INFORMATIU DE PARTITS.................100€ 
Apareixerà el logotip en tamany petit al cartell informatiu dels partits 

setmanals juntament amb els altres patrocinadors. 
 
ALTRES APORTACIONS 

Si el que pogueu aportar no arriba a les quantitats abans esmentades, 
no passa res! Qualsevol ajuda, subvenció per material i/o aportació 
serà benvinguda i, de poc en poc, segur que també ens farà bon servei. 

 
S’HA DE TENIR EN COMPTE QUE AQUESTS PREUS SÓN PER A UNA 
TEMPORADA RENOVABLES PER A LA TEMPORADA SEGUENT. 

 
 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COLABORACIÓ! 

 


