
Títol del projecte

Nom de la entitat

NIF de la entitat

Telèfon Persona de contacte

Descripció del projecte (breu descripció del projecte)

Correu electrònic

Categoria del projecte

Educació i esport de lleure

Foment i difusió dels hàbits i valors de l’esport

Igualtat d’oportunitats

Esport català al món

Investigació i recerca

Excel·lència, innovació i sostenibilitat



Objectius del projecte (objectiu o finalitat del projecte)

Nivell d’impacte (àmbit local, català, europeu...)

Beneficiaris del projecte 

Origen del producte i recursos bàsics (recursos humans, materials,...)

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que 
les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat “Premis Guardons de l’Es-
port”, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Fundació Catalana 
de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al c/ Guipuscoa 
23-28 08018 Barcelona.


	Campo de texto 2: Álbum de cromos Junior All-Star 2020-2021
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	Campo de texto 8: 686562339
	Campo de texto 13: Violeta Comet
	Campo de texto 5: L’àlbum de cromos del Junior és una col·lecció dissenyada des del club que inclou fotografies de tots els jugadors i jugadores de la secció de hockey de la temporada 2020-2021, des d’escola fins als equips de Divisió d’Honor. Amb cromos individuals de cada jugador o jugadora, amb la fotografia, dorsal, nom i posició al camp. A més, s’oferia la possibilitat als jugadors d’adquirir un pòster amb el seu cromo en mida gran i sortejos amb premis a càrrec del patrocinador entre els que acabaven la col·lecció.
	Campo de texto 7: vcomet@juniorfc.com
	Botón de opción 1: Off
	Botón de opción 2: Off
	Botón de opción 3: Off
	Botón de opción 4: Off
	Botón de opción 5: Elección2
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 9: L' objectiu de l'àlbum ha estat reforçar la xarxa entre tots els jugadors/es de totes les categories, fer
que es coneguin entre ells ja sigui a través de les fotos com en l'intercanvi de cromos, i millorar el sentiment de pertinença al club.
Acomplerts els objectius, la iniciativa es replicarà a la resta de seccions.

	Campo de texto 10: Ámbit local.
Venta de gairebé 12.000 sobres entre els socis del club i les seves famílies, molt per sobre de les estimacions d'una inciativa duta a terme per primer cop en una secció del club.
Impacte molt positiu tant en vendes com en acollida, especialment entre els jugadors dels equips més petits.
A nivell econòmic, va suposar un ingrés extra per la secció i més espai i visibilitat dels patrocinadors.
	Campo de texto 11: El beneficiari del projecte és el club en el seu conjunt:
Es va donar valor a l escola de hockey, resaltant el protagonisme dels jugadors.
Els nois i noies varen tenir una oportunitat d interactuar després d 'un any complicat on les relacions s'han vist molt limitades.
I el club va tenir una nova font d'ingressos directes i indirectes (crear nous espais per patrocinadors).
	Campo de texto 12: Àlbum produït i distribuït per una empresa externa, amb el disseny exclusiu elaborat per l'equip de marketing i comunicació del club, per guanyar identificació amb la marca Junior.


