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Click and Padel ofereix la possibilitat de poder-te publicitar en les seves 

instal·lacions, amb una gran varietat d’espais, adients per a tot tipus 

d’empreses. 

El principal avantatge d’anunciar-te a Click and Padel, és la gran difusió 

que obtindrà la teva empresa dintre de tota la província, ja que no només 

ens trobem a Balaguer, sinó que també en altres poblacions importants.   

 

Avantatges: 

 

1. Difusió de la teva empresa entre un gran nombre d’usuaris. 

2. Publicitat en la web, amb més de 10000 visites anuals. 

3. Diferents opcions de publicitat, depenent de l’activitat de 

l’empresa. 

4. Conveni de col·laboració amb tots els treballadors de l’empresa 

(Descomptes, clínics d’empresa, sortejos). 

5. Preus accessibles per a tot tipus d’empreses o organitzacions. 

6. Possibilitat de realitzar el pagament fraccionat. 

7. Ubicació en tots els díptics publicitaris de les activitats que es 

realitzin en la instal·lació. 
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Tipus de publicitat: 

 

SPONSOR PRINCIPAL:  

 Serà sponsor oficial de Click and Padel. 

 Una pista de la instal·lació portarà el nom de l’empresa, producte o 

organització. 

 Vinil publicitari en el peu de pista. 

 Només hi haurà la possibilitat de 3 sponsos principals en tota la 

instal·lació. 

 Imatge com a patrocinador en tots els tornejos que es realitzin. 

 Banner publicitari en la pàgina web de reserves clickandpadel.com 

 Descompte de un 8% en la quota de socis per a tots els treballadors 

de l’empresa. 

 Una quota anual gratuïta per a un membre de l’empresa. 

 Imatge en tots els díptics publicitaris que realitzi la instal·lació. 

 Possibilitat de pagament mensual. 

 Logo en l’equipació oficial Click and Padel. 

 

  

                                                            

 

 

                                                                              Preu:    1200€/Anual 

                                                                                          100€/Mensual 
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SPONSOR:  

 Cartell Publicitari, panell de 2mx1m, penjat dintre de les 

instal·lacions, amb una amplia visibilitat per als usuaris del Padel 

Indoor. 

 Imatge com a col·laborador en tots els tornejos que es realitzin. 

 Banner publicitari en la pàgina web de reserves clickandpadel.com 

 Descompte d’un 5% en la quota de socis, per a tots els treballadors 

de l’empresa, 

 Una quota anual gratuïta per a un membre de l’empresa.  

 Possibilitat de pagament mensual. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                        Preu:  650€/Anual  

54.16€/Mensual 
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COLABORADOR: 

 Banner en la pàgina web de reserves clickandpadel.com  

 Col·laborador en tots els tornejos que es realitzin. 

 Descompte d’un 5% en tots els treballadors de l’empresa. 

Preu: 150€/Anual 

 

PATROCINADOR OFICIAL TORNEIG. 

 El nom del torneig, serà el de l’empresa patrocinadora. 

 Imatge publicitària, amb el merchandising de l’empresa, durant 

tota la durada del torneig (1 setmana). 

 Imatge publicitària en totes les fotografies dels participants. 

 Merchandising de l’empresa en el Welcome Pack de benvinguda. 

 Possibilitat de la ubicació d’un Stand Publicitari durant la durada del 

torneig. 

 Participació en l’entrega de trofeus d’un membre de l’empresa o 

organització. 

  

 

 

 

 

 

Preu:  500€/Torneig 
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Realització de Tornejos/Clínics d’empresa. 

 Organització d’un torneig privat, per als usuaris que marqui 

l’empresa. 

 Realització de clínics a càrrec dels entrenadors de la instal·lació. 

 Reportatge fotogràfic de tota la jornada. 

 Dinar organitzat en un restaurant de la localitat. 

 Entrega de trofeus. 

 

Preu:  A convenir, depenent de les necessitats de la empresa o 

organització 

 

 

Observacions: 

 El preu indicat, l’IVA és inclòs. 

 El cost de la instal·lació de la publicitat es a càrrec de l’empresa. 

 Es procedirà a la retirada de la publicitat, amb un previ avís,  en 

cas de la demora en el pagament de 3 mensualitats. 

 L’Organització es guarda el dret de no instal·lar o rebutjar 

publicitat, que en la seva opinió, cregui és no és apta o nociva per 

als usuaris. 

 

 

 


