
 

Ràdio Arenys de Munt, amb l’Ok Lliga 
Ràdio Arenys de Munt vol estar al costa de l’equip aquesta temporada a l’Ok Lliga, i vol oferir en directe 

la transmissió de tots els partits de la competició, tant a casa com a fora. I tu ho pots fer possible! 

Ajuda’ns a fer arribar a cada llar la passió, la il·lusió i l’emoció d’un esport que ens ha fet molt grans. 

Col·labora amb la Ràdio! Sentiràs l’Ok Lliga!!!  

Campanya de patrocini 

Per poder fer realitat aquest projecte necessitem la vostra ajuda. Us oferim la possibilitat de patrocinar les 

transmissions esportives radiofòniques a través de diferents modalitats. 

1- Patrocini exclusiu: Aquesta modalitat implica ser la única empresa anunciada durant les transmissions. 
Inclou: 

-Falca de Ràdio individual com a Patrocinador Exclusiu abans de començar, al acabar i a mig partit.  

-Falca publicitària locutada en directe abans i al final del partit. (Es dóna el nom de l’empresa, s’explica a 

què es dedica i les seves principals virtuts. Exemple: Bona tarda. Aquest partit l’ofereix ***, l’empresa on 

hi trobareu ***, etc…)  

-Locució verbal del nom de l’empresa cada 5 minuts de joc. (Ex: Seguim a la transmissió, gràcies a ***, ara 

és l’Arenys qui ataca… ) 

-Un spot de TV abans i després de cada vídeo d’Amunt TV sobre la temporada a l’OK Lliga 

- I de regal…. Un any de publicitat ordinària gratuïta a Ràdio Arenys de Munt.  

Preu total:   6.000€ per temporada.  
 

2- Patrocini col·lectiu: Aquesta modalitat pot ser compartida per un màxim de 3 empreses. Inclou:  

-Falca de Ràdio individual com a Patrocinador col·lectiu abans de començar, al acabar i a mig partit.  

-Locució verbal del nom de l’empresa abans de començar, mitja part i al acabar el partit. (Ex: Aquesta 

transmissió és possible gràcies a xxx, yyy i zzz) 

-Un spot de TV abans i després de cada vídeo d’Amunt TV sobre la temporada a l’OK Lliga 

-I de regal…. Un any de publicitat ordinària gratuïta a Ràdio Arenys de Munt.  

Preu total:   3.000€ per temporada.  
 

3- Patrocini col·laborador: Aquesta modalitat pot ser compartida per un número indefinit d’empreses. 

Inclou:  

-Falca de Ràdio individual inclosa al bloc publicitari anterior al partit, al de mitja part i al finalitzar la 

transmissió.  

- I de regal…. Un any de publicitat ordinària gratuïta a Ràdio Arenys de Munt.  

Preu total:  1.000€ per temporada. 
 

Especificacions: 

-La temporada inclou 30 partits, 15 a casa i 15 fora de casa, amb tres desplaçaments llargs, com són A 

Corunya, Gijón i Alcoi. Els tres packs inclouen un mínim de 3 falques per partit. En total seran 90 falques 

per temporada. 

-Els pagaments es poden fraccionar entre un mínim de dos i fins a un màxim de 8 quotes (Una cada mes 

de la temporada, entre octubre 2017 i maig del 2018). 

-El locutor de les transmissions serà Jordi Soler, amb la possibilitat de rebre suport en alguns partits a casa 

 

Moltes gràcies! Amunt Hoquei! 


