
CLUB BÀSQUET L’HOSPITALET

ESTRATEGIA DE LA MARCA L`HESTRATEGIA DE LA MARCA L`H



El Club Bàsquet L’Hospitalet és actualment el tercer club de Bàsquet de Catalunya, darrere 

del FC Barcelona i Joventut de Badalona. 

Els nostres equips de base participan habitualment en els diferents Campionats d’Espanya i 

recentment hem estat reconeguts com la 10ª pedrera de l’estat, els primers de la llista que 

no es club de l’ACB.

Organitzem el Torneig Júnior amb més prestigi i tradició d’Europa, els partits són 

retransmesos en directe pel canal especialitzat en esport Esports 3 cada any.

INTRODUCCIÓ

Club Bàsquet L’Hospitalet



ESTRATEGIA DE LA MARCA

4.480 FOLLOWERS 2335 FOLLOWERS 3.044 FOLLOWERS

Club Bàsquet L’Hospitalet

XARXES SOCIALS DEL C.B. L’HOSPITALET
-Noticies, Videos, campanyes del patrocinador.

PÀGINA WEB DEL C.B. L’HOSPITALET
-Link a la pàgina HOME del partner des 

de la nostra pàgina d’inici (24.450 visites).

-Link a la pàgina HOME del partner des 

de la pàgina de patrocinadors.

-Nota de premsa d’anunci de partner.

-Opció d’incloure informació, promocions i 

campanyes del partner en la web.



OPCIONS DISPONIBLES

A B C

75€ 100€ 125€

XARXES SOCIALS DEL C.B. L’HOSPITALET

PÀGINA WEB DEL C.B. L’HOSPITALET

PARTNER GOLD VIP 

Club Bàsquet L’Hospitalet

XARXES SOCIALS DEL C.B. L’HOSPITALET Contracte anual / 1 Pagament / 1 anunci mes (12)

PÀGINA WEB DEL C.B. L’HOSPITALET Contracte anual / 2 Pagaments (Setembre 50€ – Decembre 50€) 

PARTNER GOLD VIP Contracte anual / 2 Pagaments (Setembre 75€ – Decembre 50€)
Inclou un carnet de soci LEB Plata, vàlid per a dues persones a nom de 
l'empresa a recollir a l´octubre.

Amb el Partner Gold Vip tens l'opció de cada cap de setmana que juga el Hospi a casa, oferir el carnet al teu millor client, a 
més de tot el paquet inclòs

Amb la pàgina web que el logo de la teva empresa aparegui visible per a tots els visitants amb enllaç al teu home

Amb les xarxes socials tens l'oportunitat de realitzar promocions / ofertes als més de 300 socis amb els quals compta el 
club, a més de tots els nostres seguidors



Si esteu interessats a sumar amb el Hospi i la marca L`H envia un correu a 
fotos@cbhospitalet.cat o ens ho fas saber a través de instagram

Tens algun dubte sobre aquesta promoció, pregunta'ns.
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