El patrocini
STAR ofereix
a l’sponsor
la màxima
notorietat i
retorn
publicitari
La millor
manera de
participar en
aquest gran
esdeveniment
de l’empresa
al Gran
Penedès
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La Nit de l’Empresa 2019
Sponsor “STAR”
L’empresa patrocinadora obtindrà la major notorietat a partir d’aquestes
accions de presència i comunicació:
1. Notícia del patrocini, amb redacció expressa, en edicions dels
informatius digitals de la Federació: Gran Penedès · Empresa, Va
d’Empresa i Què·De·Nou, amb inclusió del logotip del patrocinador.
2. Informació del patrocini, amb expressa referència de la marca, en
tots els comunicats de premsa i articles editats per la FEGP.
3. Aparició continuada i destacada del logotip de l’empresa patrocinadora
en la pantalla instal·lada a l’escenari central, mitjançant videoprojecció.
4. Visibilitat del patrocini amb major relleu gràcies al seguiment de la
gala per part de Penedès TV i també de Canal Blau TV.
5. Inclusió del logotip en el carnet de comensal (que s’entregarà de
manera particularitzada a l’inici de la gala).
6. Intervenció d’1 minut des de l’escenari per part d’un representant de
l’empresa patrocinadora. El moment coincidirà amb l’entrega d’un dels
premis FEGP.
7. Vinculació del patrocini a una de les categories dels Premis FEGP
que s’entregaran en el decurs de la gala, participant un representant de
l’empresa patrocinadora en el lliurament del guardó.
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8. Opció de distribuir entre tots els assistents material publicitari, (no
flyers), així com obsequis de regal o merxandatge
9. Presència preferent i destacada del logotip del patrocinador en el
photocall de benvinguda, ubicat i ben visible en l’espai de l’aperitiu.
10. Inserció d’una pàgina de publicitat en l’edició d’abril de la revista
Perspectiva, en versió impresa i en versió digital. Aquesta edició (1.500
exemplars) s’entregarà als assistents a La Nit de l’Empresa i s’enviarà
als subscriptors de la revista i als socis de la FEGP.
.../...
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La Nit de la
FEGP és
l’esdeveniment
empresarial
de major
reconeixement
al Penedès
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Patrocinar La
Nit de
l’Empresa és
posicionar-se
com un dels
primers
actors de
l’entorn
empresarial
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La Nit de l’Empresa 2019
.../...
11. Participació en directe d’un representant de l’empresa patrocinadora
en programes de ràdio en emissores del Penedès o el Garraf, segons
l’interès de mercat.
12. Prioritat per continuar com a empresa patrocinadora en l’edició 2020
de La Nit de l’Empresa.
13.Inserció del logotip en banner rotatori al·lusiu, al web de la FEGP i en
edicions de l’informatiu setmanal digital Gran Penedès EMPRESA.
14. Disposició de 10 tiquets de comensals.

Patrocini “STAR”

2.500 eu

(*)

(*) S’emetrà factura amb addició de l’IVA corresponent, amb data
de 30 de març o posterior i venciment a 15 d’abril de 2019.
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