Beneficis als sòcis/es del CMSC

Col·labora amb el CMSC i dóna’t a conèixer
El Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC), entitat arrelada Sant Cugat del Vallès i referent d’activitats
esportives, socials, culturals i de lleure a la ciutat, ofereix la possibilitat de difondre serveis i
productes de les empreses interessades als socis i sòcies de l’entitat, amb un compromís de
benefici mutu.
Col·labora amb el CMSC oferint descomptes o beneficis per als socis del CMSC i forma part del
d’aquesta entitat.
El CMSC és una entitat viva i participada, amb casi 2.000 associats, més de 50 activitats mensuals i
participació activa de més de 1300 socis de forma mensual dins les diverses activitats i seccions.
Una pàgina web amb més de 3000 usuaris únics mensuals i xarxes socials totalment actualitzades.
El CMSC ofereix la possibilitat a comerços i negocis a col·laborar amb nosaltres per mantenir viva
aquesta entitat i que continuï molts anys més. Per això volem oferir-te la possibilitat de col·laborar
amb nosaltres. El CMSC t’ofereix de forma gratuïta:
-

-

-

Presència en l’apartat de “cartera de descomptes” per a sòcis/es de la pàgina web del
CMSC de forma permanent, dins la durada del conveni. També s’inclourà descripció del
producte/espai, horaris d’atenció al públic, contacte, web, xarxes socials i marcador a
googlemaps.
Notícia a la web del CMSC com a nou beneficiari per als sòcis/es de l’entitat, amb tota la
informació que es desitgi, també s’inclourà descripció del producte/espai, horaris
d’atenció al públic, contacte, web.
Enviament d’aquesta notícia dins del “Butlletí electrònic d’activitats”, butlletí que s’envia a
tots els sòcis/es de l’entitat de forma quinzenal.
Accés a tenir presència en altres canals i campanyes de comunicació del CMSC.

Donar d’alta una empresa o servei a la cartera de descomptes per a sòcis/es del CMSC no té cap
cost. Per accedir a la cartera només cal oferir un benefici als socis del CMSC (mínim del 10%
descompte (o prova gratuïta) en articles o serveis als associats al CMSC). Altres possibilitats de
col·laboració poden ser oferir majors descomptes als socis/es, retorn d’un percentatge del valor
dels productes adquirits per socis al CMSC o un patrocini directe.
Formar part de la “Cartera de descomptes” del CMSC donarà accés a tenir més o millors avantatges
per aquests comerços/establiments, així com un element acreditatiu com a col·laboradors del Club
Muntanyenc Sant Cugat. Altres opcions que ofereix el CMSC són banners a la web, enviar ofertes
pròpies inserides dins del butlletí electrònic d’activitats, publicacions a les nostres xarxes socials
entre d’altres possibilitats.
A tots els establiments col·laboradors també s’oferirà la possibilitat de col·laborar o esponsortizar
altres actes, esdeveniments, publicacions o promocions que organitza el CMSC com poden ser: la
Marxa Infantil, la Mitja Marató, la Copa Catalana Escalada, Marxa Sant Cugat - Montserrat, Marxa
Corredor Verd del Vallès, Marxa de Cap de Rec.
El procés de donar d’alta requereix d’omplir aquest formulari de l’acord de col·laboració en aquest
document i fer-lo arribar a la seu del CMSC (c/ de Sant Bartomeu, 11, 08172 Sant Cugat del Vallès).
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 93 674 53 96 de 11 a 14h o a media@cmsc.cat.
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Dades fiscals i per a notificacions internes
Sr/sra

Amb el càrrec de

Empresa

NIF
CIF

Domicili social
Municipi

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Mòbil

Web

Dades de l’establiment que es difondran a la web
Nom comercial
Adreça postal
Municipi

Codi Postal

Adreça electrònica

Telèfon fix
Web

Horari d’atenció al públic
Xarxes socials (posar els enllaços)

Breu descripció de l’establiment: frase o eslògan (10 paraules)

Descripció de la botiga/servei (tant extensa com es desitgi)

Mòbil
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Descomptes/beneficis per als socis del CMSC. (el criteri d’ordenació a la web anirà en funció dels
beneficis/aportacions al CMSC)

Juntament amb aquest formulari també cal que siguin enviats la marca, logotips, imatge de la
empresa o el productes ofertats en aquest acord de col·laboració en bona resolució, i
preferiblement format 1:1.
El conveni tindrà vigència revisable de 1 any (o el temps que es desitgi amb un màxim de 3 anys).
Es marcarà l’inici de la vigència del conveni.

