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Equip senior femeni 3ra divisió catalana: 

 
Aquest any, l'equip Sènior Femení, està jugant a la Tercera Divisió Catalana de  

Voleibol, realitzant desplaçaments a BCN, Tarragona i Girona. 

L'objectiu d'aquesta temporada és assolir l'ascens de categoria a Segona Catalana.  

 En total son 11 jugadores. 

1500€  1er patrocinador, per temporada 

900€  2on patrocinador, per temporada 

1er patrocinador que oferim: 

Primer nom del patrocinador, després Alpicat volei. 

Exemple: Òptica “x” Alpicat volei 

Publicitat davant samarreta 

Pancarta pavelló 

Crònica setmanal al diari Segre. 



 

Facebook, imatge o logo del patrocinador, amb la possibilitat de clicar a la 

imatge i anar directament a la pàgina web del patrocinador 

Pàgina web Alpicat Volei, ídem 

Publicació del logotip en els pòsters del partits quan es jugui a casa 

2on patrocinador: 

Enganxina o logo, lateral samarreta o esquena 

Pancarta pavelló 

Facebook, imatge o logo del patrocinador, amb la possibilitat de clicar a la 

imatge i anar directament a la pàgina web del patrocinador 

Pàgina web Alpicat Volei, ídem 

Publicació del logotip en els pòsters del partits quan es jugui a casa. 

Depenent del tipus d’empresa que sigui el patrocinador principal, es pot arribar 
a un acord, per a un possible retorn de la inversió, establint uns vals de 

descompte, ofertes, etc…, per a tots  els socis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Equip Cadet preferent femeni: 

 
Aquest any, l'equip cadet femení, comença la seva primera temporada a la lliga 

catalana, realitzant desplaçaments a BCN, Tarragona i Girona. 

L'objectiu d'aquesta temporada és consolidar l’equip a la categoría. 

 En total son 11 jugadores. 

1200€  1er patrocinador, per temporada 

600€  2on patrocinador, per temporada 

1er patrocinador que oferim: 

Primer nom del patrocinador, després Alpicat volei. 

Exemple: Òptica “x” Alpicat volei 

Publicitat davant samarreta  

Pancarta pavelló 

Crònica setmanal al diari Segre. 

Facebook, imatge o logo del patrocinador, amb la possibilitat de clicar a la 

imatge i anar directament a la pàgina web del patrocinador 

Pàgina web Alpicat Volei, ídem 



 

Publicació del logotip en els pòsters del partits quan es jugui a casa 

2on patrocinador: 

Enganxina o logo, lateral samarreta o esquena 

Pancarta pavelló 

Facebook, imatge o logo del patrocinador, amb la possibilitat de clicar a la 

imatge i anar directament a la pàgina web del patrocinador 

Pàgina web Alpicat Volei, ídem 

Publicació del logotip en els pòsters del partits quan es jugui a casa. 

Depenent del tipus d’empresa que sigui el patrocinador principal, es pot arribar 
a un acord, per a un possible retorn de la inversió, establint uns vals de 

descompte, ofertes, etc…, per a tots els socis. 

  



 

 

Equips Escolars 

 
 Equip Benjamí                                                   Equip Aleví A 

 

 Equip Aleví B                                                      Equip Aleví C 

 

 Equip Infantil A                                                  Equip Infantil B 



 

 

  Equip Juvenil 

Els equips escolars consten de 7 equips: 

 Un benjamí femení 

 Dos alevins femenins i un mixte 

 Dos infantils femenins 

 Un juvenil mixte 

Durant el Curs Escolar, els nostres equips juguen una competició a nivell local, 

organitzada pel Consell Esportiu del Segrià, on competeixen amb altres equips de la 

comarca del Segrià. 

A final de temporada, els equips que estiguin més en forma opten a jugar la Fase 

Territorial ( Equips de tot Lleida) i la Fase Nacional ( equips de tota Catalunya). 

Aquestes últimes Fases es realitzen cada any en un lloc diferent de Catalunya. 

Actualment el Club consta de mes de 60 jugadors escolars, proporcionant una bona 

base per als pròxims anys. 

 

 

1500€ patrocinador únic, per temporada 

250€ per equip, per temporada 

Que oferim: 

Primer nom del patrocinador, després Alpicat volei. 

Exemple: Òptica “x” Alpicat volei 

Publicitat davant samarreta 

Pancarta pavelló 

Facebook, imatge o logo del patrocinador, amb la possibilitat de clicar a la 
imatge i anar directament a la pàgina web del patrocinador 



 

Pàgina web Alpicat Volei, ídem 

Publicació del logotip en els pòsters del partits quan es jugui a casa. 

Depenent del tipus d’empresa que sigui el patrocinador principal, es pot arribar 
a un acord, per a un possible retorn de la inversió, establint uns vals de 

descompte, ofertes, etc…, per a tots  els socis. 

Impressió del nom i logo en una pancarta 

Publicitat Directa: La pancarta amb el nom i logotip de l'empresa, no es traurà durant 

tota la durada del patrocini, és a dir, tots els esports que es practiquin al pavelló, 

podran observar la vostra publicitat. 

La pancarta es de 2m per 1m i es col·locaria just davant de la grada principal. 

 
 
300€  primer any 

250€  els següents 

 

 

 



 

Col.laborador Vip Empreses i Comerços 

100€, per temporada 

Si tens una empresa o comerç i vols col.laborar amb nosaltres econòmicament, 

tens la possibilitat de fer-ho.  

Sortireu a la pàgina web com a col.laboradors, a les xarxes socials i als cartells 

dels partits, quan juguem a casa. També et regalarem una samarreta tècnica, 

per a que la puguis lluir i, si vols, ens vinguis a animar als partits amb ella. 

 

Col.laborador Vip Particulars 

25€, per temporada 

Si ets un particular i vols col.laborar amb nosaltres econòmicament, tens la 

possibilitat de fer-ho.  

Sortirà el vostre nom a la pàgina web com a col.laborador i també et regalarem 

una samarreta tècnica, per a que la puguis lluir i, si vols, ens vinguis a animar als 

partits amb ella. 

També pots col.laborar amb nosaltres, si així ho prefereixes, amb aportacions 

materials ( roba esportiva, equipaments esportius, etc…) 

 

La teva col.laboració ens ajudarà a tirar endavant aquest projecte il.lusionant, a on 

jugadores i jugadors gaudeixen entrenant i jugant amb un esport, com el volei, que 

genera il.lusió, llaços d’amistat, respecte i treball en equip. 

 

Si estàs interessat en patrocinar o a col.laborar amb nosaltres, pots contactar a 

través del correu del club. 

info@alpicatvoleiass.cat 

 

 

mailto:info@alpicatvoleiass.cat

