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Vols formar part del nostre destí ? 

Sense Tú no  seria possible

Tú ! No hi pots faltar !! 
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01ADN FCArgentona
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Cuidem el present pensat en el futur

Volem una filosofia de treball pensat en els joves , volem que 
s´identifiquin en el club y aconseguir un primer equip ple de jugadors de 
casa. 

Filosofia de club  

Dispossem d´un gran staff tècnic molt humà al servei dels joves



03
La formació constant de valors individuals i de grup

L´objectiu és formar equips competitius amb la priporitat de donarli

valor i sentit al que fem.

Valors /OBJECTIUS
Treball en equip Esforç Respecte



04Activitats

Realitzem torneijos durant l ´any

el torneig Rabassa

el torneig solidari

Fem al Campus  D´estiu i el de Setmana Santa



05Equips
Som un total de 17 equips en diferents categorias. 
Fútbol 11 i fútbol 7 
Més de 200  joves en plena formació coordinats per grans personas .

Escoleta
Prebenjamins A    catgegoria segona
Benjamins        A categoria    segona
Benjamins        B catgegoria segona
benjamins        C    categoria   segona
Alevins A    catgegoria primera
Alevins B catgegoria segona
Alevins C    catgegoria segona
Alevins D    catgegoria segona
Alevins E    catgegoria segona

Infantil              A    catgegoria  primera
Infantil              B    catgegoria segona
Infantil              C     categoria    segona
Infantil              D    catgegoria  segona
Cadete              A    categoria    segona
Cadete              B    categoria    segona
Amater             A    categoria     segona
Primer equip categoria     segona

Fútbol 7 Fútbol 11 
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Tarifas 

1er equipo/ 2ª catalana

• Part davantera de la samarreta

• Part esquerra o dreta de la maniga

• Cartells dels partits oficials com
a sponsor principal

• Valla publicitaria a la entrada del camp  
els dies del partit

PatrocinisPatrocinis
/Sponsors 

Informa´t

Informa´t

Informa´t

Informa´t
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Patrocina la 

carteleria de 

resultats i 

comunicats del 

club 

Patrocina amb 4 

esglaons de la 

graderia. visible 

desde tos el punts

del camp. 



06

Patrocina amb lona de 200 cm X 80 cm

Darrera porteria amb molta vivisbilitat desde la zona 

bar i la graderia

Patrocina amb lona de 200 cm X 80 cm

Al lateral del camp darrera les banquetes i amb visibilitsat desde 

totes les zones del camp i la zona aparcaments
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Patrocina amb lona de 173 cm per 75 cm Sobre la graderia i amb

molta vivisbilitat desde tos els angles del camp



06Patrocina amb la  

samarreta de tots

els equip.

Patrocini part

davantera de la 

samarrta

Patrocina amb la  

samarreta de tots

els equip

Patrocini màniga

de la samarrta

Patrocina amb la  

samarreta de tots

els equip.

Patrocini part

davantera del 

pantalço costat

dret



07Beneficis del Patrocini

VOLEM UN PATROCINI  

que vulgui implicar-se en el 

nostre projecte esportiu.

Un projecte consolidat, 

Un projecte ambiciós però

realista, de continuïtat però

innovador.

Els nostres equips cada vegada són més nombrosos i van assolint

millors resultats, més triomfs i millors classificacions.

Amb la teva aportació sumem !! 

Els sponsors anirán tots a un mateix color 
per donar una millor qualitat de visibilitat
al estadi.

Nota important: 
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Bona relació amb

l´esport saludable

Marca   

empresa 

i valors

Imatge d´una bona 

d`empresa col.laboradora

Benefici fiscal 

Sense tú no seria posible

Sortida

setmanal a 

les xarxes

social 



Som un equip

FC ARGENTONA

Ctra de Vilassar de Mar s/n, 08310, Argentona, 

Telefon: 937 561 513 Email: info@fcargentona.com Web: www.fcargentona.com

Àrea Patrocinis 659.49.48.10



07Beneficis del Patrocini

Quan una empresa s'involucra en una activitat esportiva a través 
del patrocini posa de manifest davant del seu públic potencial el 
seu compromís amb aquesta tasca i amb els valors que s'associen a 
l'esport, uns valors que l'empresa comparteix. Sense cap dubte, la 
relació entre l'esport i la vida saludable és la que millor funciona a 
ulls del consumidor, que no dubtarà a fer aquesta associació entre 
la marca que aposta per l'esponsorització d'un equip o 
esdeveniment esportiu i la vida sana.

Sense tú no seria possible !! 

Tú ! No hi pots faltar !! 

COL.LABORA :  ES34 2038 6861 55 6000 043047 BANKIA

Tots els sponsors sortiran simultanament a les xarxes socials cada 
setmana , donan support al F.C.ARGENTONA



TARIFAS 2019-20  SPONSORS  F.C.ARGENTONA       

Col.labora amb la carteleria

de resultats i comunicats

del club.

Col.labora amb lona de 175 cm per 80 cm Sobre la graderia i amb

molta vivisbilitat desde tos els angles del camp

Sortida setmanal simultanea  a  les  xarxes socials



Col.labora amblona de 200 cm X 80 cm

Darrera porteria amb molta vivisbilitat desde la zona 

bar i la graderia

Col.labora amb lona de 200 cm X 80 cm

Al lateral del camp darrera les banquetes i amb visibilitsat desde 

totes les zones del camp i la zona aparcaments _________

Sortida setmanal simultanea  a  les  xarxes socials


