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Introducció

Gràcies a l’experiència de l’equip de SAM Sports Events en la gestió
de Clubs Esportius de Barcelona i rodalies podem dir que som
especialistes en aquest sector. Segons les nostres vivències creiem
que amb petits canvis en el dia a dia dels clubs, podem optimitzar i
afavorir la seva qualitat i valor, millorant així la satisfacció dels
usuaris i usuàries d’aquests.
SAM ofereix suport en la gestió integral o parcial d’aquests clubs
esportius o bé, assessorament extern per poder millorar la
rendibilitat dels mateixos.
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Serveis
de comunicació

Avui en dia un bon servei de comunicació és molt important per transmetre informació
i valors del club als nostres usuaris actuals i també per donar-nos a conèixer en el
mercat i aconseguir futurs clients.

Comunicació digital
Actualment, la informació digital té una gran eﬁcàcia, ja que permet compartir el
missatge d’una manera molt més ràpida que d’altres mètodes de comunicació
tradicional. Destacaríem dos grans àmbits d’actuació:

Newsletter
Tenir un bon servei de newsletter és molt importat, ja que no solament ajuda a
informar internament als nostres usuaris de les novetats al cub, sinó que també
ajudarà a augmentar el tràﬁc a la nostra web i, per tant, el posicionament SEO, fent-nos
així més visibles als cercadors d’internet.
A SAM ens encarreguem de portar la gestió d’aquest canal de comunicació, per
complir el propòsit informatiu i de millora de posicionament.

Xarxes Socials
SAM Sports Events realitzarà un estudi intern i extern de la comunicació en Xarxes Socials del
club i dels seus competidors, el qual ens permetrà elaborar un pla de comunicació digital per a
aquests mitjans adaptat al públic objectiu.
El club obtindrà un document estratègic amb tot el necessari per portar la comunicació en
Xarxes Socials del club, incloent una guia d’estils, un protocol de gestió de crisis online i una
planiﬁcació de continguts per a la seva publicació, a part de les eines per poder avaluar els
resultats de les accions i publicacions realitzades.
SAM ofereix també la possibilitat d’una gestió íntegra en aquest mitjà digital, amb una
planiﬁcació de continguts mensuals que serà revisada pel club prèviament a la seva publicació.

Disseny
Un bon disseny ha d’estar en consonància amb els objectius i la imatge del club. Gràcies a això i al
poder de comunicació d’ideologies i valors, ens permetrà uniﬁcar criteris per tal de poder
transmetre la informació desitjada.
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Imatge corporativa
Una bona imatge corporativa, a la vegada
que transmet informació sobre els valors
del club, ajuda al reconeixement del
mateix i a la ﬁdelització dels usuaris.
A SAM dissenyem una imatge corporativa
acord amb els ideals del club, per tal de
crear un concepte de marca que connecti
al club amb el públic objectiu.

Merchandising
SAM Sports Events s’encarrega del
disseny i producció de productes de marxandatge totalment personalitzats per al
club. Gràcies a un ampli catàleg d’articles
promocionals originals i moderns que
ajudaran a millorar la seva marca.

Captació d’imatges
SAM Sports Events ofereix un servei de
captació d’imatges de les activitats i espais
del club. Gràcies a aquest, es contribueix a
la millora de la comunicació interna i
externa entre el club i els seus usuaris.
Una bona imatge aporta més visibilitat i
una millor relació entre club i socis, a la
vegada que ens dona més informació de la
qualitat dels serveis oferts.

Gestió i
assessorament

A SAM ens encarreguem d’analitzar diferents àmbits que tenen a veure amb la gestió
dels clubs esportius, amb l’objectiu d’augmentar els ingressos, millorar el
posicionament del mateix i optimitzar les despeses.
Com empresa oferim la possibilitat de portar la gestió d’aquests aspectes d’una
manera íntegra o bé assessorant en els mateixos.

Anàlisi intern
SAM s’encarrega de realitzar un anàlisis intern del club i de presentar un seguit de
modiﬁcacions per tal de millorar el rendiment i el dia a dia del club.

Anàlisi extern
SAM analitzarà la competència per tal de determinar el posicionament del club envers
els seus competidors, establint estratègies per millorar el seu posicionament i
competitivitat en aquest sector.

Estudis de mercat
Des de SAM Sports Events ens encarreguem d’analitzar el mercat del club per tal de
determinar el seu posicionament envers la resta dels seus competidors.

Accions de millora
A SAM, després d’haver realitzat un anàlisi tant intern com extern del club, ens encarreguem
de presentar una sèrie de millores que l’ajudin a millorar el seu dia a dia, a posicionar-se en un
mercat competitiu, a ﬁdelitzar els seus usuaris, a reduir despeses, augmentar ingressos i, per
tant, a augmentar el seu beneﬁci.
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Optimització de
xarxa de proveïdors

Són molts anys d’experiència en el sector de la gestió de clubs esportius, és per això
que a SAM disposem d’un gran nombre de partners que poden incrementar la qualitat
dels serveis oferts, optimitzant el cost dels proveïdors actuals del club i reduint la
despesa en els serveis externs.
SAM Sports Events ofereix un gran ventall de proveïdors de diferents àmbits:

ESPORTIUS

INFORMÀTICS

Material

Software de gestió

Noves instal·lacions

Control de pistes

Control d’accés

LOGISTICS

Transport

RRHH

Personal

Consum

Neteja
General
Il·luminació LED
Instal·lacions esportives
Manteniment
Piscina

Jardineria

Esdeveniments
SAM Sports Events ofereix esdeveniments esportius i socials per a clubs, els quals
milloraran les relacions entre els usuaris.

Esportius
Com el nom de l’empresa indica, els esdeveniments esportius són un dels nostres
punts forts.
Campus esportius
SAM Sports Events ofereix campus esportius en els quals els i les participants s’inicien
o milloren en diferents modalitats esportives a la vegada que gaudeixen dels beneﬁcis
que aporta l’esport i la seva pràctica a l’aire lliure.
A banda d’aquestes activitats més de caire esportiu, no oblidem el propi lleure i la
pràctica d’activitats lúdiques, creatives o artístiques.
Si voleu més informació sobre campus esportius, podeu descarregar el nostre dossier
especíﬁc de campus i casals.
Organització de tornejos
A SAM Sports Events ens encarreguem d’organitzar el vostre torneig esportiu, ja sigui
d’un sol esport, multiesportiu, d’un dia o de vàries jornades.
Ens encarreguem de gestionar íntegrament o parcialment l’esdeveniment, com ara
realitzar la inscripció dels equips, l’elaboració del quadre i el calendari del torneig, la
gestió de reserva d’espais i pistes al club o el merchandising per als participants.
SAM també s’encarrega del muntatge i desmuntatge de tots els elements necessaris
pel bon funcionament del propi esdeveniment.

Estades esportives
Les estades són una experiència completa que reuneix oci i esport en un mateix pack
durant un cap de setmana o diversos dies. Des de SAM oferim diferents tipus:

· Lúdic-esportives
En aquest tipus d’estada, a banda de les activitats esportives i la pròpia competició, els
i les participants gaudiran d’activitats de caire lúdic, com ara culturals,
gastronòmiques, jocs lúdic i altres.
· De perfeccionament
En les estades esportives de perfeccionament, a banda de la pròpia competició,
treballaríem purament l’esport en qüestió, entrenaments físics i tècnics, xerrades de
convidats relacionats amb l’esport de l’estada o inclús la possibilitat d’assistència d’un
participant VIP d’aquest esport, ja sigui jugador/a o entrenador/a.
· Mixtes
Com bé el nom indica, en aquest tipus d’estades, realitzem una combinació de les
activitats abans esmentades, lúdic-esportives i de perfeccionament.

Socials
A SAM entenem els esdeveniments socials
com aquells que es realitzen per als usuaris
i usuàries del club, esdeveniments que
generen vida i relacions entre ells, fet que
millora el sentit de pertinença al propi
club.
Dia del soci
Des de SAM ens encarreguem d’organitzar
una diada especíﬁca per al goig dels seus
socis i sòcies, en la qual es realitzarien
activitats lúdiques i esportives, tant
individuals com en família, incloent també
un dinar o sopar en comunió i d’altres
activitats.
Festivitats tradicionals
A SAM Sports Events ens encarreguem
d’organitzar un esdeveniment de qualitat
per celebrar festivitats tradicionals, com
ara cap d’any o la castanyada.
En l’esdeveniment, els i les participants
gaudiran d’un sopar en comunió i un posterior servei d’activitats dinamitzades musicalment o amb altres espectacles. També,
SAM s’encarrega d’oferir un servei de
monitoratge per realitzar activitats als
infants assistents.
Serveis infantils
SAM Sports Events també s’encarrega
d’organitzar activitats per a infants, oferint
serveis de ludoteca i espais de lleue, així
com el servei de monitoratge per diferents
celebracions.
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