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Introducció

Després d’un llarg recorregut en el món dels esdeveniments i haver
obtingut un gran coneixement en el sector, SAM Sports Events s’ha
especialitzat en l’organització i gestió de tot tipus de serveis dins
d’aquest àmbit.
Com a empresa ens encarreguem d’organitzar esdeveniments
totalment personalitzats, ja siguin esportius, d’empresa o serveis
logístics per als mateixos.
Gràcies a les sinergies amb els nostres partners, aconseguirem que
els esdeveniments causin un gran impacte positiu en els
participants transmetent els valors desitjats pels clients.
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Esdeveniments
esportius

Tal i com el nom de l’empresa indica, els esdeveniments esportius són un dels nostres
punts forts. Sumant això amb la col·laboració de diferents clubs esportius de
Barcelona i rodalies podem organitzar qualsevol esdeveniment esportiu totalment
personalitzat.

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 acordat 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
Les estades són una experiència completa que reuneix oci i esport en diferents ubicacions, dins
o fora de la localitat de residència habitual, amb diferents formats de durada, des d’un cap de
setmana a diversos dies.
Es poden dur a terme en un complex hoteler o similar amb instal·lacions esportives, on un grup
de persones gaudeixen d’uns dies d’esport que poden incloure entrenaments, competicions,
clínics, entre d’altres. Aquestes instal·lacions han de poder garantir l’excel·lència en la
modalitat esportiva en que els clients estiguin interessats.
Des de SAM Sports Events oferim diferents tipus d’estades:
· 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 i jocs lúdics,
entre d’altres.
· 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.

Esdeveniments
d’empresa

A SAM Sports Events som especialistes en oferir serveis a empreses, ja sigui per
incentivar als treballadors mitjançant el lleure o també per fer un treball especialitzat
de diferents aspectes empresarials, com ara lideratge o treball en equip.

Incentius
A SAM Sports Events organitzem les activitats necessàries per tal de recompensar la
feina dels treballadors i treballadores de l’empresa. Nosaltres creem i dinamitzem un
esdeveniment totalment personalitzat per premiar de manera lúdica o esportiva el
vostre personal.

Team building
L’objectiu d’aquest tipus d’esdeveniment és crear o formar un equip i
millorar les relacions dins d’aquest.
A SAM Sports Events entenem el
Team

Building

com

aquelles

activitats que es duen a terme
especíﬁcament per a consolidar
equips.

Normalment,

amb

una

activitat participativa, creativa i
original, seguint les necessitats del
client.
Nosaltres

recomanem

realitzar

aquests esdeveniments en un espai
diferent del lloc de treball, fet que
permet als treballadors lliuar-se de
les seves responsabilitats quotidianes, afavorint així la relació distesa
entre els companys i companyes.

Promocions
Els esdeveniments de promoció
serveixen per donar a conèixer la
marca o algun nou producte o servei
de l’empresa. A SAM organitzem un
esdeveniment segons les necessitats
del client, que de ben segur superarà
les expectatives inicials.

“

Implicació, resolució, servei i
creativitat. I no necessàriament
en aquest ordre. Això és SAM.
Laura Costero, SCACS.

Competicions esportives

Festes privades

SAM Sports Events col·labora amb diferents

SAM Sports Events s’encarrega d’organitzar la

clubs de Barcelona i rodalies en els quals tenim la

festa privada de la vostra empresa seguint

possibilitat de realitzar esdeveniments esportius

sempre les vostres necessitats.

d’aquest tipus. Existeix la possibilitat d’organitzar

Ens encarreguem de cercar l’espai i facilitar tot

tornejos

el material necessari per a la perfecta

entre

empreses

o

pels

propis

treballadors de qualsevol modalitat esportiva.

realització, podent incloure diferents serveis,
com ara, càtering, suport musical, actuacions,

Meetings

il·luminació i tot el necessari.

SAM s’encarrega de cercar l’espai que s’adapti
perfectament a les necessitats del client,
proporcionant tot el material necessari per a que
aquestes reunions es duguin a terme.

Responsabilitat social
corporativa
SAM Sports Events s’encarrega d’organitzar i

Fidelització de clients

dinamitzar esdeveniments amb la ﬁnalitat de
tipus

realitzar una contribució activa i voluntària al

d’esdeveniment és premiar als clients per la seva

millorament social, econòmic o ambiental per

ﬁdelitat envers la vostra marca. A SAM

part de la pròpia empresa. Aquest tipus

organitzem i dinamitzem diferents activitats

d’esdeveniment, ajuda a l’empresa a millorar els

creatives, innovadores i diferents per tal

seus valors, oferint millores a la societat.

L’objectiu

primordial

d’afavorir aquestes relacions.

d’aquest

Serveis logístics per
a esdeveniments

SAM Sports Events ofereix diferents serveis per assolir l’èxit en qualsevol esdeveniment.

Personal
A SAM ens encarreguem de la cerca i contractació dels recursos humans necessaris per
realitzar qualsevol tasca de l’esdeveniment, com personal de seguretat, hostesses, xofers,
o qualsevol tipus de personal especialitzat.

Càtering
SAM Sports Events ofereix un servei de càtering de qualitat per a qualsevol tipus
d’esdeveniment, sempre presentant propostes adaptades a cada ocasió, des de
Foodtrucks, cofee breaks, brunchs, ﬁnger foods, còctels, dinars o sopars.

Transports
A SAM Sports Events ens encarreguem de la logística del transport dels participants de
l’esdeveniment amb, serveis exclusius de xofer, contractació de monovolums o autocars.

Audiovisuals i il·luminació
Des de SAM ens encarreguem de donar
suport a qualsevol demanda audiovisual i d’il·luminació, oferint assessorament personalitzat per tractar cada
projecte de manera individualitzada,
destacant serveis com, gravació en
streaming, reunions, videoconferències o contractació de diferents tècnics
en so i il·luminació.

Merchandising
SAM Sports Events s’encarrega del
disseny i producció de productes de
marxandatge totalment personalitzats
per a l’esdeveniment. Gràcies a un
ampli catàleg d’articles promocionals
originals i moderns que ajudaran a
assolir l’èxit del mateix.

Localització d’espais
Som conscients que cada cop mes la
cerca

d’espais

originals

és

més

especialitzada, és per això que SAM
Sports

Events

s’encarrega

de

la

localització i contractació d’espais
totalment adaptats a les necessitats de
l’esdeveniment.

Des

de

hotels

o

restaurants ﬁns a espais singulars a un
entorn rural.
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