ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENÒLEGS
CENTRE ÀGORA. POL. DOMENYS II
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
TEL. I FAX.: 93 891 25 50
Email: ace@enolegs.cat

ORDRE DE CONTRATACIÓ DE PATROCINI
EMPRESA CONTRACTANT
NOM:
DIRECCIÓ:
NIF:
PERSONA CONTACTE:
TELÈFON:
FAX:
E-MAIL:

( ) Soci patrocinador.............................................................................. (2000 €)
( ) Soci patrocinador privilegiat ............................................................ (4000 €)
NOTES:
IVA VIGENT
LA CONTRATACIÓ ES REALIZA PER UN ANY (RENOVABLE)
AQUESTS PREUS NO INCLUEIXEN L’

Els

beneficis generals associats a aquesta figura son:

Com a soci patrocinador:
− Rep tota la informació que envia l’Associació.
− Rep totes les revistes impreses i els avisos digitals.
− Te dret a veu en les assemblees de l’Associació.
− S’inclou el seu logotip en la secció «Socis protectors» de la primera pàgina de la revista impresa.
− S’inclou el seu logotip al peu de la missatgeria electrònica de l’Associació.
− S’inclou el seu logotip (amb enllaç) en el portal institucional www.enolegs.cat en l’apartat corresponent de la
pàgina principal durant un any.
− S’inclou el seu logotip en totes les comunicacions institucionals de l’Associació.
− Te preferència en la difusió de notícies corporatives en las publicacions de l’entitat.
− Te preferència en la selecció d’ubicacions publicitàries en tots els productes i les activitats
promocionals de l’Associació.
- Te preferència a una exposició tècnica durant el congrés anual de l’ACE, sempre que tingui relació amb el
tema a tractar, temps i disponibilitat a concretar.
El soci protector privilegiat, a més de les avantatges anteriors, tindrà:
− Dret a una pàgina de publicitat a color (anual) en un número de la revista impresa (l’empresa
facilitarà l’anunci finalitzat).
− Dret a una conferència de 45 minuts dintre del Cicle formació/informació, anual, que
gestiona l’Associació Catalana d’Enòlegs.

Pagament:

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENÒLEGS ENVIARÀ LA FACTURA CORRESPONENT AMB LES DADES
BANCÀRIES PER A LA REALIZACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA.
DATA:

………………………………….

SIGNATURA I SEGELL CLIENT

ace@enolegs.cat

