
 
   

 

NIVELLS DE COL·LABORACIÓ 

La classificació i els avantatges de cada un dels nivells de patrocini que es presenten a 

continuació són una orientació per a l’empresa col·laboradora. L’equip es mostra obert a noves 

propostes i canvis per tal de poder fer acords completament personalitzats i adaptats a les 

necessitats de l’empresa i a les característiques del patrocini.  

 

   Participació    
 

Els patrocinadors participen en el projecte d’ETSEIB Racing amb un ajut econòmic i/o 
assistència tècnica < 500 €. 

- Lliurament d’un detall per part de l’equip per a l’empresa col·laboradora en motiu 
d’agraïment. 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador a la pàgina web de l’equip juntament amb 
l’enllaç a la seva web. 

- Aparició del nom i logotip de l’empresa a la part inferior de l’esquena de  l’equipació 
de l’equip.  

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores amb l’Escola i que 
s’exposa al hall d’aquesta. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores durant l’estada en 
fires. 

- Publicitat a les xarxes socials de l’equip (Facebook, Instagram i Twitter) de les 
trobades i activitats realitzades amb l’empresa. 

 

 

    PreMoto4 
 

Els patrocinadors participen en el projecte d’ETSEIB Racing amb un ajut econòmic i/o 
assistència tècnica ≥ 500 €. 

- Lliurament d’un paquet bàsic de merchandising de l’equip per a l’empresa 
col·laboradora en motiu d’agraïment. 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador a la part del davant o del darrera de la 
moto (veure imatges al final del document). 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador a la pàgina web de l’equip juntament 
amb l’enllaç a la seva web. 

- Aparició del nom i logotip de l’empresa a la part inferior de l’esquena de 
l’equipació de l’equip.  

 
 



 
   

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores amb l’Escola i que 

s’exposa al hall d’aquesta. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores durant l’estada en 

fires. 

- Publicitat a les xarxes socials de l’equip (Facebook, Instagram i Twitter) de les 

trobades i activitats realitzades amb l’empresa. Publicitat de nous productes o 

esdeveniments organitzats per l’empresa patrocinadora. 

 

 

   Moto3 
 

Els patrocinadors participen en el projecte d’ETSEIB Racing amb un ajut econòmic i/o 
assistència tècnica ≥ 1500 €. 

- Lliurament d’un paquet bàsic de merchandising de l’equip per a l’empresa 
col·laboradora en motiu d’agraïment. 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador al carenat de la moto (veure imatges al 
final del document). 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador a la pàgina web principal de l’equip 
juntament amb l’enllaç a la seva web. 

- Publicació d’una entrevista al patrocinador a la pàgina web de l’equip. 

- Aparició del nom i logotip de l’empresa a la part superior de l’esquena de 
l’equipació de l’equip.  

- Presentacions tècniques i/o comercials en l’acte que el patrocinador cregui 
necessari explicant el projecte, quin ha estat l’abast dels recursos oferts per 
l’empresa; aplicacions i resultats de l’ús d’aquests en el projecte. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores amb l’Escola i que 
s’exposa al hall d’aquesta. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores durant l’estada en 
fires. Possibilitat d’exposar mostres del producte que el patrocinador decideixi a 
l’stand. 

- Publicitat a les xarxes socials de l’equip (Facebook, Instagram i Twitter) de les 
trobades i activitats realitzades amb l’empresa. Publicitat de nous productes o 
esdeveniments organitzats per l’empresa patrocinadora. 

 

 

  



 
   

   Moto2 
 

Els patrocinadors participen en el projecte d’ETSEIB Racing amb un ajut econòmic i/o 
assistència tècnica ≥ 2500 €. 

- Lliurament d’un paquet premium de merchandising de l’equip per a l’empresa 
col·laboradora en motiu d’agraïment. 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador al carenat de la moto (veure imatges al 
final del document). 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador al remolc de l’equip. 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador a la pàgina web principal de l’equip 
juntament amb l’enllaç a la seva web. 

- Publicació d’una entrevista al patrocinador a la pàgina web de l’equip. 

- Aparició del nom i logotip de l’empresa a la part superior de l’esquena de 
l’equipació de l’equip.  

- Presentacions tècniques i/o comercials en l’acte que el patrocinador cregui 
necessari explicant el projecte, quin ha estat l’abast dels recursos oferts per 
l’empresa; aplicacions i resultats de l’ús d’aquests en el projecte. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores amb l’Escola i que 
s’exposa al hall d’aquesta. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores durant l’estada en 
fires i possibilitat d’exposar mostres del producte que el patrocinador decideixi a 
l’stand.  

- Publicitat a les xarxes socials de l’equip (Facebook, Instagram i Twitter) de les 
trobades i activitats realitzades amb l’empresa. Publicitat de nous productes o 
esdeveniments organitzats per l’empresa patrocinadora. 

- Aparició del logotip del patrocinador a la imatge principal de Facebook. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   MotoGP 
 

Els patrocinadors participen en el projecte d’ETSEIB Racing amb un ajut econòmic i/o 
assistència tècnica ≥ 6000 €. 

- Possibilitat de préstec (per a un acte organitzat pel patrocinador) de la motocicleta 
de l’actual edició un cop finalitzada la competició sempre i quan ho permeti la 
disponibilitat de l’equip i de la Universitat. 

- Lliurament d’un paquet premium de merchandising de l’equip per a l’empresa 
col·laboradora en motiu d’agraïment. 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador al carenat de la moto (veure imatges al 
final del document). 

- Aparició del nom i logotip del patrocinador al remolc de l’equip. 
- Aparició del nom i logotip del patrocinador a la pàgina web principal de l’equip 

juntament amb l’enllaç a la seva web. 
- Publicació d’una entrevista al patrocinador a la pàgina web de l’equip. 
- Aparició del nom i logotip de l’empresa (mida gran) a la part central de l’esquena 

de l’equipació de l’equip. 
- Presentacions tècniques i/o comercials en l’acte que el patrocinador cregui 

necessari explicant el projecte, quin ha estat l’abast dels recursos oferts per 
l’empresa; aplicacions i resultats de l’ús d’aquests en el projecte. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores amb l’ETSEIB i que 
s’exposa al hall d’aquesta. 

- Aparició del nom i logotip al roll-up d’empreses col·laboradores durant l’estada en 
fires i possibilitat d’exposar mostres del producte que el patrocinador decideixi a 
l’stand. 

- Aparició i menció especial en el vídeo resum de l’edició 2017/18. 
- Publicitat a les xarxes socials de l’equip (Facebook, Instagram i Twitter) de les 

trobades i activitats realitzades amb l’empresa. Publicitat de nous productes o 
esdeveniments organitzats per l’empresa patrocinadora. Publicacions amb alta 
freqüència. 

- Aparició del logotip del patrocinador a la imatge principal de Facebook. 

 

*En el cas que s’arribés a una col·laboració considerablement superior a la del llindar de 
MotoGP i a un acord entre el patrocinador i l’equip, aquest podrà escollir els colors de la 
moto i de l’equipació en funció dels de la seva empresa. 

 

 

 

 

 

 



 
   

Zona d’ubicació i Impacte visual del logotip de l’empresa segons el nivell de patrocini: 

 

    PreMoto4: 120x20 mm 

   Moto3: 160x30 mm 

   Moto2: 280x50 mm 

   MotoGP: 450x80 mm 
 

     (Mesures aproximades) 

 

 

 

Per a més informació, dubte o suggeriment, si us plau contacti amb nosaltres a través del 

següent correu electrònic o telèfon de contacte. 

 

 

 

 

 

 

 

ETSEIB Racing | MotoStudent Petrol 

c/ Avinguda Diagonal 647, Pavelló E 
Planta -1, Despatx 19-73  

08028 Barcelona 
 

www.etseib-racing.upc.edu 
 

Correu electrònic: etseib.racing@upc.edu 
 

Telèfon de contacte: +34 937 398 783 
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