
    

C/Estany 10, nau 19; Pol. Ind. Riu Clar (Tarragona) - Tel. 977 249 848 - info@gremitarragona.com - 
www.gremitarragona.com 

 
 

 
PATROCINADOR DEL GREMI 
 

 
QUÈ SUPOSA SER PATROCINADOR DEL GREMI 
 

Es signa un conveni anual entre ambdues parts i, a banda de tenir la condició i reconeixement 
de Patrocinador del Gremi, davant de tot el col·lectiu d’empreses instal·ladores que formen 
part del Gremi, permet gaudir de les següents avantatges: 
 

- Presència del logotip a la pàgina web del Gremi, amb un enllaç directe a la pàgina web 
del Patrocinador 
 

- Presència del logotip al panel expositor que està situat a l’entrada del Gremi (es veu 
només entrar a les instal·lacions situades al C/Estany núm. 10, nau 19 del Polígon 
Industrial Riu Clar, de Tarragona). 
 

- Presència del logotip a la festa anual del Gremi 
 

- Dret a la realització de dues jornades formatives anuals (o de presentació de 
productes). Aquí es troba inclòs (sempre que es necessiti):  
 - lloguer de la sala (amb projector i pissarres), 
 - publicitat, i corresponent seguiment, de la jornada entre els socis del Gremi, 
 - presència de personal de recolzament durant l’esdeveniment (i durant la pre-
   paració d’aquest). 
 

- Publicació d’un anunci i d’un article tècnic, en les dues edicions anuals que té la nostra 
revista La Veu del Gremi, en format A4 i a color. Aquesta revista es fa arribar a tots els 
agremiats i a altres entitats col·laboradores del sector, amb articles d’interès tècnic i 
publicitat comercial. 
 

- Publicació d’un banner, amb renovació mensual (si es vol), a la web del Gremi.  
 

Aquest conveni no es tracta d’un document tancat. Es pot adaptar i buscar altres vies de 
col·laboració alternatives. Estem oberts a les propostes que se'ns vulguin fer, per col·laborar 
en tot el que ens sigui possible. 

 
 
QUÈ COMPORTA SER PATROCINADOR DEL GREMI 
 
S’ha d’abonar una quota de 1.200 euros anuals + IVA, (aquesta quota es pot fraccionar per 
trimestres). 
 
Més informació al telèfon: 977 249 848 o al correu electrònic: info@gremitarragona.com 
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