
Dossier de patrocini 2022

27 d’octubre de 2022 – 16 a 22h



Després de l’èxit de les primeres edicions de
l’esdeveniment Lleida Empresa, PIMEC Lleida
organitza aquest 2022, per cinquè any
consecutiu, la gran trobada de la petita i mitjana
empresa de Lleida, el 27 d’octubre d’enguany.

Aquesta serà la trobada per a l’empresari i
empresària
empresa,

de la micro, petita
així com per als

i mitjana
treballadors

SOBRE LA JORNADA

autònoms del territori.

Un esdeveniment híbrid! 

#lleidaempresa22

Un espai per a compartir experiències, generar noves sinergies i fomentar el networking entre els 
empresaris i empresàries del territori per encaminar-nos cap al futur de les pimes.

Ens han acompanyat més de 1.000 assistents! T’ho perdràs?



PARTICIPAR EN UN ACTE SOLIDARI

L’import de les entrades van destinades al programa solidari Emppersona-segona oportunitat, un servei
de la Fundació PIMEC d’acompanyament a les persones empresàries i autònomes que es troben en
situació d’atur o en serioses dificultats, i que ja ha atès més de 800 persones.

L’equip tècnic i de col·laboradors de la Fundació PIMEC les orienten i les assessoren per tal de redirigir el seu
negoci, reprendre o recol·locar-se, proporcionant-los, a més, atenció i ajuda perquè puguin recuperar la
confiança en si mateixes.

En les passades edicions ja s’ha recaptat més de 4.000 euros, que es van entregar íntegrament a aquest
programa solidari per invertir a Lleida, gràcies al fet que l’aportació dels patrocinadors va suportar
l’organització de l’acte.

Per a aquesta edició volem seguir la mateixa fórmula, animant a les empreses a contribuir a aquest repte.

El preu simbòlic d’inscripció, es destina íntegrament a la Fundació Pimec. 



El Lleida Empresa és el punt de trobada de persones
empresàries i directives de Lleida, l’ocasió per créixer
professionalment, compartir know How, fórmules
d’èxit i fer negoci.

Mónica Mendoza, conferenciant internacional en
estratègia de màrqueting i vendes, i Top 100 Speaker
segons Thinking Heads, impartirà aquest any la
conferència magistral.

#lleidaempresa22

EDICIÓ 2022: OPORTUNITATS EN TEMPS D’INCERTESA



Donarem visibilitat a 3 casos d’èxit del territori.
Diferents enfocs i punts de vista des de la diversitat
empresarial.

Ø Sr. Joan Folguera. INGROUP

Ø Sra. Sandra Sabaté. GRUP MACAO

Ø Sr. Jordi Querol. UNIPREUS

#lleidaempresa22

EDICIÓ 2022: OPORTUNITATS EN TEMPS D’INCERTESA



PATROCINADORS D’EDICIONS ANTERIORS



*L’import de l’aportació és en qualitat de donació i és susceptible de deducció de la quota de l’impost de 
societats o de l’impost de la renda de les persones físiques (articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge).

Confirma el teu patrocini a mmaria@pimec.org

GRAN PATROCINADOR

1. Zona exposició de producte exclusiva 

2. Aparició destacada del logotip al Photocall

3. Aparició logotip únic a la pantalla principal durant l’acte

4. Menció especial durant l’acte 

5. 15 inscripcions a l’acte i sopar networking per convidar 
als teus clients

6. Banner publicitari a la web www.lleidaempresa.cat

7. Aparició del logotip en les publicacions a premsa
8. Possibilitat de realitzar un regal corporatiu als assistents 

i/o lliurar material informatiu (400 aprox.) Aportació: 1.500€

mailto:mmaria@pimec.org
http://www.lleidaempresa.cat/


*L’import de l’aportació és en qualitat de donació i és susceptible de deducció de la quota de l’impost de 
societats o de l’impost de la renda de les persones físiques (articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge).

Confirma el teu patrocini a mmaria@pimec.org

PATROCINI PRO

1. Aparició destacada del logotip al Photocall

2. Aparició logotip a la pantalla patrocinadors durant l’acte

3. Menció durant l’acte 

4. 10 inscripcions a l’acte i sopar networking per convidar 
als teus clients

5. Banner publicitari a la web www.lleidaempresa.cat

6. Aparició del logotip en les publicacions a premsa
7. Possibilitat de realitzar un regal corporatiu als assistents 

i/o lliurar material informatiu (400 aprox.)
Aportació: 500€

mailto:mmaria@pimec.org
http://www.lleidaempresa.cat/


*L’import de l’aportació és en qualitat de donació i és susceptible de deducció de la quota de l’impost de 
societats o de l’impost de la renda de les persones físiques (articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge).

Confirma el teu patrocini a mmaria@pimec.org

PATROCINI BÀSIC 

1. Aparició del logotip al Photocall

2. Aparició logotip a la pantalla patrocinadors durant l’acte

3. Menció durant l’acte 

4. 5 inscripcions a l’acte i sopar networking per convidar als 
teus clients

5. Banner publicitari a la web www.lleidaempresa.cat

6. Aparició del logotip en les publicacions a premsa
7. Possibilitat de realitzar un regal corporatiu als assistents 

i/o lliurar material informatiu (400 aprox.)
Aportació: 250 €

mailto:mmaria@pimec.org
http://www.lleidaempresa.cat/


*L’import de l’aportació és en qualitat de donació i és susceptible de deducció de la quota de l’impost de 
societats o de l’impost de la renda de les persones físiques (articles 19 i 20 de la llei 49/2002 de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge).

Confirma el teu patrocini a mmaria@pimec.org

COL·LABORACIÓ

Col·labora perquè l’acte sigui encara més experiencial aportant 
un tast, mostra de producte o regal corporatiu per cada 
assistent. 

1. Aparició del logotip al Photocall

2. Aparició logotip a la pantalla col·laboradors durant l’acte

3. Menció durant l’acte 

4. 2 invitacions a l’acte

5. Banner publicitari a la web www.lleidaempresa.cat

6. Aparició del logotip en les publicacions a premsa
Aportació: 100 €

mailto:mmaria@pimec.org
http://www.lleidaempresa.cat/


GRAN PATROCINADOR PATROCINADOR PRO PATROCINADOR BÀSIC COL·LABORADOR
1.500,00 € 500,00 € 250,00 € 100,00 € 

Exposició productes x
Logo destacat photocall x x
Logo photocall x x
Logo únic pantalla acte x
Logo pantalla patrocinadors x x x
Menció especial i única x
Menció en llista patrocinadors x x x
Invitacions 15 10 5 2
Banner web x x x x
Logo premsa x x x x
Regal corporatiu Opcional Opcional Opcional Obligatori



SI HAS ARRIBAT FINS AQUÍ, I T’AGRADA EL QUE ET PROPOSEM, NECESSITEM

§ Logo vectorial o jpg

§ Enllaç a la teva web 

§ 200 unitats marxandatge (si tenim més inscripcions, t’informarem)

abans del 25 d’octubre

§ Nom i cognoms de les persones que assistiran en nom de la teva 

empresa

§ Ens posarem en contacte amb tu per indicar-te com fer l’ingrés

mmaria@pimec.org
Rbl. Ferran, 8 (Pimec)

mailto:mmaria@pimec.org


Web de la jornada: https://www.lleidaempresa.cat/acte2021/

PIMEC Lleida 

Rambla de Ferran, 8
25007 Lleida
Telèfon: 973 22 87 73 
mmaria@pimec.org

MÉS INFORMACIÓ

https://www.lleidaempresa.cat/acte2019/
mailto:mmaria@pimec.org


FORMA PART DEL LLEIDA EMPRESA
TU HO FAS POSSIBLE!

Confirma el teu patrocini a mmaria@pimec.org

mailto:mmaria@pimec.org

