
Fem barri, 
fem esport,
fem fUtbol sala.



Missió de l’Olimpyc Floresta
Donar servei a les famílies de La Floresta.

Permetre que infants i joves puguin jugar a futbol sala al seu barri.

Fomentar la continuitat esportiva des dels equips petits fins als sèniors.

Formar persones a través de l’esport. 

Fer del barri de La Floresta un barri referent.

Fomentar el sentiment de pertinença al nostre club i al nostre barri.



Objectius
Formar a 150 persones en la pràctica del futbol sala.

Oferir una activitat extraescolar esportiva i de qualitat al barri.

Buscar l'equilibri entre competitivitat i lleure.

Mantenir el funcionament i activitats del club a través d'una
estructura consolidada i fiable.

Donar continuitat al nostre programa de beques per fer possible
que tothom pugui jugar al futbol sala.

Participar en la vida social del barri. Som el club del nostre barri.



Fites 

Fundació del Club 

Construcció del Pavelló 

Inici Marató 24 hrs de Fútbol Sala

Destaquem en l'àmbit social

40é Aniversari

Inici del Programa de Beques 

1977

1991

1994

2001 2020

2017



El nostre públic
150 Jugadors/res de la Floresta i voltants

Edat: De 6 a +70 anys

Sexe: Femení i Masculí



Visibilitat
Interna

150 jugadors/es
200 associats
14 entrenadors/es
25 coŀlaboradors

externa

PRENSA
WEBXXSS

14 Partits cada Setmana 



Som un club esportiu amb marca social i competitiva a la vegada.

Creiem en el joc net i aquesta és la nostra forma de jugar i ensenyar.

Participem en les activitats que s'organitzen al barri de La Floresta.

Som una entitat amb visibilitat directa a 150 famílies.

Visibilitat indirecta a XXSS, web i públic assistent als 14 partits setmanals

1.

2.

3.

4.

5.

5 Raons per patrocinar-nos



Mantenir els nostres equips sèniors A i B masculins en
categories d’alt nivell. 

Mantenir el nostre equip sènior femení en categories d'alt
nivell. Fomentar la igualtat de gènere i promoure l’esport
femení . 

Formar i competir en totes les categories, des de prebenjamí
fins a juvenil.

Fomentar la igualtat d’oportunitats i la inclusió social a través
del nostre programa de beques SOM-EQUIP 

Línies estratègiques del club

Sènior masculí

Sènior FEMENÍ

EQUIPS BASE

SOM - EQUIP



FÓrmules de patrocini i
coŀlaboració

Des de 6.000€. T'oferim un pla de comunicació personalitzat i
presència exclusiva en tots els elements de comunicació, també en
les samarretes de tots els equips.

Des de 3.000€. Tindràs presència compartida a tot els elements de
comunicació social i a la samarreta del Sénior A en categoria
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL.

Des de 1.000€. Pots patrocinar un dels nostres equips, una de les
nostres línies estratègiques o un dels espais disponibles de l’entitat
(p.e. entrada pavelló, interior, pancarta, XXSS), amb presència en
tots els elements específics de comunicació.

PATROCINADOR
EXCLUSIU

PATROCINADOR
PRINCIPAL

PATROCINADOR
ESPECIAL



FÓrmules de patrocini i
coŀlaboració

Des de 700€. Pots patrocinar la cavalcada de reis, la festa major,
el casals de setmana santa, ginmaca, campus estiu, Marató de
12h de futsal, paella final de temporada, etc., i tindràs presència
en totes les comunicacions de l'esdeveniment.

Des de 80€ al mes. El teu logo apareixerà al cartell quincenal de
promoció del partit del sénior A masculí. 

Fes-nos la teva proposta de patrocini o coŀlaboració, i trobarem
la millor manera de coŀlaborar.

PATROCINADOR
D'ESDEVENTIMENTS

COĿLABORADOR
ESPECIAL

col·Laborador 
 " A LA CARTA "



Coŀlaboradors actuals
Taller mecánico La Floresta
Forn cultural La Floresta
Consultoría veterinaria La Floresta
Carnisseries Serra
Bar Català 
Súper la Muntanyesa
Espai dental La Floresta
La Floresteca 
La Dolce Pizza
Norma Alimentació 
Les Escales
Farmacia La Floresta
Asociación de propietaris i veins de La Floresta



Et mantindrem al dia 

Resultats dels partits 
Total de socis 
Total d'esdeveniments 
Públic impactat 
Aparicions en mitjans de comunicació 
Dades del lloc web (visites mensuals)
Dades de xarxes socials (nº de seguidors...) 

T'enviarem informació periòdica sobre: 



L'Olimpyc, Més que FUTBOL Sala



Coŀlaborem?

Olimpyc Floresta Futbol Sala
 

Carrer Giljoler S/N La Floresta
Sant Cugat del Vallés

Martí Angel     661 381 306
junta@olimpycfloresta.net


