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Presentació

Proposta de participació

Fem que la Baixcarnyola sigui un èxit de tota la ciutat

La Baixcarnyola és una activitat pensada per gaudir d’una tarda de 
festa major amb els amics d’una manera diferent. D’un llit vell, una 
taula, uns llençols, una bicicleta… en podem fer una caseta, un 
vaixell, un cotxe o un animal. Tot és bo per començar a fer una 
andròmina i participar de la baixada que hem preparat per aquest 
Roser de Maig 2016. Tindrem les bases a la web!

És preveu una activitat de caire popular que impliqui a gran públic. 
Famílies, colles d’amics, organitzacions, entitats …

Fes-te present!

En aquest dossier et proposem algunes idees per a que la teva 
empresa o negoci estigui present en aquesta gran trobada. Sigués 
patrocinador!



El Cartell

Photocall

L’element essencial que farem 
servir per a la difusió.

El cartell s’utilitzarà en:

- Xarxes socials
- Principals llocs de difusió
- Botigues
- Web
- Centres civics i casals

Estarà present a l’inici i/o final 
del recorregut. També serà el 
fons de l’entrega de premis.



Motxilles

Vídeo

Un cop finalitzada la baixada de carretons, es muntarà un vídeo que 
es penjarà a la xarxa com a recordatori d'aquesta primera edició de 
la Baixcarnyola i servirà també per a la promoció de properes 
edicions.

Obsequi que s’entregarà a tots 
els participants. 



El recorregut

Moments rellevants

El dia de la baixada ens podem fer visibles amb cartells publicitaris 
presents al llarg del recorregut

A més a més, la baixada serà tan famosa que oferim l'oportunitat de 
poder donar nom a alguna corba o lloc destacat del recorregut.



 

Fes-te patrocinador/a!

Pre - post Baixada
Web: 20€
Web + Cartell: 50€
Web + Cartell + Photocall: 100€
Web + Cartell + Photocall + Bosses: 150€
Web + Cartell + Photocall + Bosses + Video: 200€

En la Baixada (aparèixer):
Cartells publicitaris*: 50€
Posar nom a corba o altres elements: 150€

* Els cartells publicitaris particulars o els elements els proporciona el mateix 
establiment que vol patrocinar-se. Poden ser pancartes, papers… 

* Per promocionar la Baixada cal haver escollit un altre pla de pre-baixada.

La Baixcarnyola dóna la possibilitat de col·laborar amb diferents 
opcions.

Producte, aportació de material, aportació econòmica… segons la 
necessitat de cada empresa interessada.

Estem interessats/des en rebre, oferir i escoltar altres tipus de 
col·laboració. Parle’m-ne!
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