PROPOSTES D’ESPONSORITZACIO
PER EMPRESES, Badanadal 2022.
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1. Presentació del Badanadal 2022
Durant 34 dies (del 6 de desembre al 8 de gener de 2023), el centre de Manlleu
es transformarà, de nou, en un espai especialment pensat i ambientat per que
els infants i el jovent gaudeixin de la màgia d’aquestes festes.

Després de dues edicions adaptades a les restriccions i mesures fixades per
contenir la pandèmia de la Covid19, el badanadal torna amb molta força.
Les grans novetats d’aquesta edició son:
EL PARC DE GEL A L’AIRE LLIURE MÉS GRAN DE CATALUNYA:
La pista de gel creix fins a 1.000m2 de gel: 1 pista de 750m2 de gel per als
experts i més atrevits, i 1 pista de gel petita, de 250m2, per que els més petits facin
els seus primers passos sobre el gel amb seguretat.
Es recuperaran diversos espais de JOCS I TALLERS en espais propers a les
pistes de gel, oferint espais de joc i lleure als més menuts mentre els pares
gaudeixen de l’ambient nadalenc, i durant els dies laborables s’oferiran serveis de
CASAL DE NADAL en diferents espais de la ciutat, facilitant la conciliació familiar
amb el treball de les famílies.
Es recupera UN AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS, pensades per a tot tipus de
públic, de temàtica diversa (nadalenques, culturals, formatives, esportives...) i
programades en diferents indrets de Manlleu, per entitats locals i per diferents serveis
de l’Ajuntament de Manlleu.

2. El Badanadal en xifres :
El badanadal enguany
compleix

14.700

21 ANYS DE VIDA!

PATINADORS van gaudir
de les pistes de gel en la
última edició, malgrat haver
reduït el nombre de
patinadors per torn
(mesures contenció
Covid19).

Manlleu gaudeix de 34
dies amb activitats per
a tots els públics!

Les pistes de
gel de 2021
configuraven
una superficie
total de 800m2,
acollint un
màxim de 80
patinadors per
torn...

MAB Manlleu, es van
anunciar a la pista de
gel en la última edició!

1.302 patinadors van
aprofitar la promoció del
MAB Manlleu per
patinar gratuïtament.

1.000 m2 de
gel per patinar a
l’aire lliure!
135 patinadors
per torn!

La mitjana de patinadors va
ser de 420 diaris.

22 empreses
d’Osona, a més del

Aquest any les
pistes oferiran un
total de

54 persones amb

506 joves

1.912 alumnes

discapacitat van gaudir
del gel, gràcies a una
cadira especial que
facilitava l’accés a la pista
facilitant la sensació de
lliscar i millorant-ne
l’experiència.

van patinar a
preu més
econòmic,
gràcies al
Carnet Jove!

van patinar en grup
escolar, un 28% més
que en l’anterior
edició.
L’abonament més
utilitzat va estar el de
familia nombrosa :

1.829 entrades!

3. El badanadal en imatges

3. El badanadal en imatges

4. PACKS PROMOCIONALS
ANUNCIA’T A LES PISTES DE GEL DEL BADANADAL!
més de 20.000 persones rebran l’impacte de la teva publicitat,
durant 34 dies d’exposició: del 6 de desembre al 8 de gener!
L’import de compra per cada tanca promocional, tant per empreses com entitats, és de:

60 EUROS IVA inclòs, per cada tanca de 100 x 70 cm.
Les empreses associades al Manlleu Associació de Comerciants (MAB Manlleu), gaudiran
d’un 5% de descompte sobre l’import base d’aquestes promocions.

Normativa de participació:

Caldrà omplir el formulari de petició de la web www.badanadal.cat i haver obtingut el vist-i-plau de la
corporació. En el cas de que les instal·lacions siguin tancades al públic l’empresa o entitat perd el dret
a reclamar l’import abonat, i haurà de liquidar igualment l’import que correspongui en funció del
nombre de tanques promocionals contractades.
L’import no inclou el disseny de la imatge, únicament inclou la producció, col·locació i retirada del vinil
a la tanca perimetral de la pista de gel.

Si esteu interessats en
ANUNCIAR-VOS A LA PISTA DE GEL,
contacteu amb:
MÍRIAM USART HOMS
Telèfon 663019914
miriamusart@hotmail.com
Si esteu interessats en fer un acord de col·laboració per valor de més
de 2.000 € IVA inclòs podeu adreçar-vos a:
IMMA MUÑOZ
Telèfon 690 62 63 29
fires@manlleu.cat

I us farem una proposta a mida!
+ informació a www.badanadal.cat

