DOSSIER DE PATROCINI
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QUI SOM I D’ON VENIM
La nostra tasca en el món empresarial esportiu va començar l’any 2004 quan es va fundar l’empresa
H2O Sports, dedicada a esports i activitats nàutiques. Estava situada al Prepirineu lleidatà, als
embassaments de Sant Antoni i Terradets, amb base a Tremp. El nostre objectiu principal era crear
una zona esportiva en un entorn natural per a turisme familiar, estades esportives i col·legis. També
es realitzaven competicions i entrenaments d’esquí nàutic a nivell autonòmic i nacional. Al 2012
vam tancar la nostra instal·lació ja que vam posar en marxa el nou projecte, avui fet una realitat:
2Llacs.

2Llacs és un complex esportiu de nova creació al medi natural, situat al municipi de Gimenells i
Pla de la Font (a 10 minuts de Lleida) que es dedica als esports i activitats nàutiques, d’aventura i a
la natura. El complex disposa de dos llacs per a la realització d’esports i activitats nàutiques, una
zona per activitats d’aventura, vestidors, servei de bar i terrassa. Per les seves característiques el fa
pràcticament únic a Catalunya i a l’Estat Espanyol. Disposa del suport i la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i l’Ajuntament de Gimenells
i Pla de la Font.
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La instal·lació compta amb el Club Esportiu Lleida Ski & Wake, especialitzat en l’esquí nàutic i que
treballa conjuntament amb la Federació Catalana i Espanyola d’Esquí Nàutic i Wakeboard, la
International Federation of Waterski and Wakeboard. Totes elles estan involucrades en
l’organització d’entrenaments, concentracions, esdeveniments i campionats nacionals i
internacionals.

Després dels primers anys d’experiència, el públic que ve a realitzar activitats lúdiques s’emmarca
dins un nivell socioeconòmic mitjà-alt, mentre que les activitats d’esquí nàutic les realitza un públic
de nivell socioeconòmic alt. Les activitats esportives que es desenvolupen tenen una projecció
mediàtica que permet fer difusió de les nostres instal·lacions per televisió, radio, premsa escrita
nacional i internacional. També se’n fa repercussió a les xarxes socials i altres mitjans de
comunicació online.
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TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA 2LLACS
L’any 2013 es va inaugurar el centre i es va dur a terme el condicionament de les instal·lacions així
com es van començar a fer jornades d’activitats.
Des del 2014 fins l’actualitat, ha anat augmentant l’activitat al centre i s’ha arribat a tenir una
afluència de 7.000 persones fent esports i activitats lúdiques, no tenim comptabilitzats els
acompanyants que no van realitzar activitats però que van fer ús de les nostres instal·lacions o van
gaudir d’esdeveniments i competicions que s’hi han desenvolupat.
Pel que fa a l’esquí nàutic, s’ha organitzat:
 El Campionat d’Europa Absolut d’Esquí Nàutic, l’any 2016. Ha sigut la 1a vegada que s’ha
organitzat a Espanya. Aquest esdeveniment ha consolidat les nostres instal·lacions en el món
de l’esquí nàutic a nivell nacional i internacional.
 El Campionat d’Europa sub-21 d’Esquí Nàutic, l’any 2015.
 El Campionat d’Espanya d’Esquí Nàutic i Wakeboard, l’any 2014, 2017, 2019 i 2021.
 El Campionat de Catalunya d’Esquí Nàutic, l’any 2019 i 2021.
 Entrenaments amb la Federació Catalana d’Esquí Nàutic i Wakeboard, la Federació
Espanyola i Federacions Internacionals.
 S’ha adequat la instal·lació i s’ha realitzat entrenaments amb persones amb minusvalideses
físiques, com per exemple el Club Deportivo Esquí Náutico de León.
El gimnàs Ekke de Lleida ha organitzat varies vegades a 2Llacs la Triatló modalitat Sprint i modalitat
Half. Les condicions de les instal·lacions permeten dur a terme entrenaments de triatló i de natació
en aigües obertes.
2Llacs està involucrada en activitats socials com l’organització d’activitats a persones amb exclusió
social. Col·labora en premis d’esdeveniments que organitza l’Associació Síndrome de Down de
Lleida i la Universitat de Lleida. És un lloc ideal on venen a fer activitats grups d’organitzacions amb
minusvalideses físiques i psíquiques.
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LÍNIES DE NEGOCI
L’activitat que es duu a terme a la instal·lació es divideix en 3 línies: lúdica, esportiva i
esdeveniments i campionats.
LÚDICA: ESPORTS I ACTIVITATS NÀUTIQUES, D’AVENTURA I A LA NATURA
Estan dirigides a particulars, famílies, grups, congressos, empreses, col·legis, campaments,
aniversaris entre d’altres. Aquestes són algunes de les activitats que es realitzen:
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ESPORTIVA: ENTRENAMENTS – PERFECCIONAMENT I TECNIFICACIÓ
Aquest complex disposa d’un Centre de tecnificació d’esquí nàutic on es realitzen entrenaments i
concentracions d’equips i federacions a nivell nacional i internacional. També es desenvolupen
entrenaments d’altres esports com el triatló, natació i piragüisme. En un futur pròxim, es preveu
anar incorporant altres esports.
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ESDEVENIMENTS I CAMPIONATS
Les instal·lacions ofereixen un entorn perfecte per organitzar esdeveniments de caire esportiu i no
esportiu, així com també acollir campionats nacionals i internacionals.

6

MODALITATS DE PATROCINI
En tots els casos, la retolació i el muntatge aniran a càrrec de l’empresa patrocinadora, ja que no
estan inclosos en el preu. Disposem d’una empresa encarregada de la retolació i una del muntatge,
però cada patrocinador pot fer-ho amb l’empresa que vulgui.

1. Publicitat Entrada. Disponibles
 2 pancartes de publicitat de 1,30m x 0,50m a la tanca d’arribada a la instal·lació. La
pancarta no es canviarà fins al seu deteriorament i anirà a càrrec del patrocinador.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades a venir
a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es proporcionaran vals de descompte per valor de 150€.
Preu total: 100€ + IVA.

2. Laterals porta d’entrada. Ocupada actualment per SIC24
 2 pancartes de publicitat de 1m x 1m al costat de la porta d’entrada de la instal·lació.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades a
venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es proporcionaran vals de descompte per valor de 300€.
Preu total: 200€ + IVA

7

3. Portes d’entrada. Disponibles
 2 pancartes de publicitat de 1,30m x 0,50m a cada porta d’entrada de la instal·lació.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades a
venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es proporcionaran vals de descompte per valor de 300€.
Preu porta dreta:
200€ + IVA
Preu porta esquerra: 200€ + IVA

4. Publicitat dins la instal·lació
S’ofereixen diversos tipus de publicitat per posar dins la instal·lació.
 Patrocinador principal. Disponible
 Es posarà el seu nom a la instal·lació, conjuntament amb el de 2Llacs.
 A la web apareixerà al costat del logotip de 2Llacs.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es posaran pancartes dins de la instal·lació, així com també a les tanques de fora.
 El logotip apareixerà en qualsevol tipus de publicitat en què estigui implicada la
instal·lació: fulletons, revistes, web, xarxes socials entre d’altres.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 10.000€ + IVA
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 Rampa de salt. Ocupada actualment per Ediciones Aracena






Es posarà 1 pancarta de 2,40m x 90cm a la zona frontal de la rampa.
Hi haurà 2 pancartes laterals a la rampa.
Hi haurà 1 pancarta a l’entrada de la instal·lació.
Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 2.500€ + IVA

 Lateral magatzem entrada. Ocupat actualment per Ediciones Aracena
 Es posarà 1 pancarta de 2,40m x 1,70m.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu per magatzem: 500€ + IVA
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 Magatzem 6m. 2 magatzems – Ocupats per Honda i Sorigué.
 Es posarà 1 pancarta de 6m x 2m.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació. Si es tracta de una marca
de vehicles, es podrà deixar un vehicle d’exposició a les instal·lacions, sempre que
la marca patrocinadora ho consideri convenient.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu per magatzem: 1.000€ + IVA

 Magatzem 9m. Disponibles: 2 magatzems
 Es posarà 1 pancarta de 6m x 2m.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 Es proporcionarà vals de descompte.
Preu per magatzem: 1.000€ + IVA
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 Magatzem 12m. Disponible

Opció 1: Es posarà una pancarta de 12m x 2m. Un sol patrocinador.
Opció 2: Es posarà una pancarta de 6m x 2m. Dos patrocinadors diferents.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 Es proporcionarà vals de descompte.
Preu opció 1: 1.300€ + IVA
Preu opció 2: 700€ + IVA per patrocinador

 Oficina 6m entrada. 1 oficina –Ocupada actualment per Ara Lleida.
 Es posaran 2 pancartes de 2m x 0,85m i una pancarta al frontal de 3,30m x 0,85m.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 1.000€ + IVA
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 Vestidors homes i dones – Ocupats actualment per Tot Hidràulic.
 Es posarà 1 pancarta sota la finestra de 2,20m x 0,85m.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 600€ + IVA

 Caseta d’esquiadors. Ocupada actualment pel Conselh Esportiu Val d’Aran
 Es posarà 1 pancarta a la paret lateral que dona a la terrassa amb unes mesures de
2,25m x 1,80m i un sota la finestra de 2m x 0,50m.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 500€ + IVA

12

 Patrocinador del bar. Disponible

 Es posarà publicitat amb pancartes a l’exterior del bar.
 Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
 Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 500€ + IVA

 Parc d’Aventura. Disponible





Es posarà el nom de l’empresa patrocinadora al parc d’aventura.
Es posaran pancartes publicitàries al voltant del parc d’aventura.
Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
 Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
 Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
 El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 1.000€ + IVA
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 Roba. Ocupat actualment per Aracena i MasterCraft.

 Es posaran 2 pancartes de publicitat 1,3m x 0,50m a la tanca d’arribada a la








instal·lació.
Es posarà publicitat de l’empresa patrocinadora a la roba. Del marcatge de la
publicitat se’n farà càrrec l’empresa patrocinadora.
Apareixerà el logotip en qualsevol esdeveniment que s’organitzi.
Es posarà el logotip a la web de 2Llacs, en un apartat on les persones interessades
a venir a fer activitat a 2Llacs podrà saber on anar a buscar vals de descompte.
Es podrà deixar publicitat del seu negoci a la instal·lació.
Es podrà reforçar la seva publicitat en esdeveniments que organitzi 2Llacs.
El patrocinador disposarà de vals de descompte.
Preu total: 600€ + IVA
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