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1. ANTECEDENTS 
AMPLIACIÓ DE CONTINGUT 

Decathlon és una empresa amb molts punts d’interès a nivell corporatiu; presenta una 

filosofia i identitat corporatives molt destacables, i és per això que a continuació es 

detallen de manera més concreta, en un apartat que complementaria els antecedents 

del P/TFG presentat. 

 

QUÈ ÉS, DECATHLON? 

 

Decathlon és una multinacional d’origen francès, que neix a Englos l’any 1976 i que 

es troba al sector del retail, dedicant-se de manera exclusiva a la comercialització 

d’equipament i material esportiu a diferents àmbits.  

 

L’empresa Decathlon està vinculada de manera directa al grup Auchan, propietat de la 

família Mulliez. Es caracteritza per tenir grans hipermercats arreu del món, i al llarg dels 

anys ha desenvolupat de manera clara i eficient les seves marques de distribució 

pròpies per a cadascun dels àmbits esportius amb els quals es relaciona.  

 

Deixant a un costat l’àmbit purament comercial dins de Decathlon, el seu equip mobilitza 

constantment per un únic sentit, el de ser útil per a les persones i també per al planeta. 

D’aquesta manera, a Decathlon es treballa sota l’objectiu de fer accessible el plaer i els 

beneficis de l’esport al major nombre de persones possible, i fer-ho de manera 

sostenible. Es tracta d’una multinacional que treballa sobre la omnicanalitat, és a dir, 

la gran diversitat de canals que tenen els usuaris a l’hora d’adreçar-se i d’arribar a 

Decathlon; a més, el seu objectiu principal recau en satisfer als usuaris i clients 

esportistes en el 100% de les ocasions.  

 

HISTÒRIA DE DECATHLON 

 

Tal i com ja s’ha vist, la història de Decathlon remunta els seus inicis a l’any 1976, quan 

s’obre la primeres botiga al nord de França, a partir de llavors, la seva línia cronològica 

i temporal podria dividir-se de la següent manera: 
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1986: inici de l’ofici de producció 

1992: Obertura de la primera botiga a l’estat espanyol 

1996: Creació de les primeres Marcas Pasión 

2000: Creació de marques tècniques 

2008: Decathlon s’adhereix a la xarxa d’ensenyes Oxylane, i llança la venda online a 

Espanya 

2012: Decathlon Espanya compleix 20 anys 

2013: Decathlon Espanya inaugura la seva botiga número 100 i llança la comunitat 

esportiva Decathlon Sport Meeting 

2015: Decathlon Easy es fusiona amb Decathlon 

2016: Es crea la nova ensenya Decathlon City, un concepte de botiga urbana 

2018: Decathlon compleix 25 anys 

2022: Decathlon compleix 30 anys 

 

ELS EQUIPS DE DECATHLON. FACTOR HUMÀ 

 

L’equip humà de Decathlon és un dels factors més preuats per l’empresa. Decathlon 

aposta per les persones com a part fonamental de l’èxit, i és per això que donen total 

confiança i responsabilitat al seu equip humà a l’hora de compartir la passió per l’esport 

amb els usuaris i clients de l’empresa, i de prendre decisions rellevants per al comerç 

de la mateixa.  

 

IDENTITAT CORPORATIVA 

 

Decathlon té la certesa de que l’esport és una font directa de plaer i benestar; és per 

això que té molt ben definida la seva identitat corporativa i, per tant, la seva missió i 

visió, i els seus valors. 

 

Missió. Fer accessible, de manera sostenible, el plaer i els beneficis de la pràctica 

esportiva al major nombre de persones. 

 

Visió. Decathlon es projecta, en el seu present, passat i futur com a una empresa 

destinada a ser útil per a les persones i per al planeta.  
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Valors. Els valors de Decathlon són particulars en tant que es relacionen de manera 

directa amb la manera d’entendre les persones i la vida. La multinacional esportiva es 

defineix en base als següents valors: 

 

1) Vitalitat. Com a via d’alliberació de l’energia de la vida. 

2) Responsabilitat. Com a sentiment de pertinença a un gran grup, a una gran 

família, que defensa uns béns comuns, i on cada integrant té poder de decisió. 

3) Generositat. Com a acció de solidaritat, però amb un alt grau d’implicació, tant 

a nivell intern com extern. 

4) Autenticitat. Com a demostració de transparència de cares als usuaris; 

bàsicament, com l’experiència personal de l’equip de Decathlon pot convertir-se 

en la millor via d’assessorament pels clients de l’empresa. Ser fidel a un mateix 

i als altres és la clau d’aquest valor.  

 

EL MODEL DE NEGOCI DE DECATHLON 

 

Des de Decathlon es vol arribar al màxim nombre d’usuaris i clients esportistes des de 

qualsevol àmbit, no només com a distribuïdors de productes, sinó també com a 

generadors d’experiències úniques. És per això, que la totalitat de la seva oferta de 

productes està presentada tant física, com digitalment.  

Decathlon manté de manera ferma la seva aposta per la innovació en totes les fases 

de la seva cadena de valor, i és per això que no deixa mai d’explorar noves vies per 

aconseguir arribar als seus usuaris.  

 

Després de diversos anàlisis i estudis, Decathlon ha descobert que el que busca el seu 

client en la gran majoria de casos és la compra ràpida i senzilla, i és per això que treballa 

sobre dos conceptes clau: 

 

 

• Botiga Ràpida. Aconseguir que els usuaris trobin de manera ràpida allò que han 

vingut a buscar gràcies a estudis exhaustius dels lineals i una execució en relació 

amb els mateixos.  

 

 

• Lliure bona elecció. Veure, comparar, provar i comparar productes per tal 

d’adonar-se de quins són els que millor s’adapten a les seves necessitats.  



 5 

 

El que vol aconseguir Decathlon amb el seu model de negoci és, per tant, establir vincles 

propers amb els usuaris, que els portin a compartir una relació de confiança i a tornar a 

pensar en la multinacional cada vegada que precisin dels seus productes o serveis.  

 

LA RELACIÓ AMB L’USUARI 

 

A Decathlon es treballa a diari sota el lema “Deportistas Satisfechos, es mi 

profesión”, buscant d’aquesta manera un sentit i un vincle sobre el qual treballar la 

relació amb l’usuari de manera constant, a curt, mig i llarg termini.  

 

D’aquesta manera, tal i com ja s’ha vist anteriorment, es busca arribar a satisfer a l’usuari 

per fer-lo tornar a Decathlon des d’un punt de vista físic (lineals de botiga), digital 

(suports digitals, pàgina web, xarxes, etc.) i humà (equip Decathlon que s’ofereix a diari 

per donar el millor de sí mateix i compartir els seus coneixements a nivell esportiu amb 

els usuaris, per tal d’aportar-los el millor assessorament). 

 

PRODUCTE DECATHLON I MARQUES DE DISTRIBUCIÓ PRÒPIES 

  

Tal i com ja s’ha vist, Decathlon busca arribar al major nombre d’usuaris des d’un 

assessorament personalitzat i molt específic. És per això, i tenint en compte que ofereix 

accés a més de 150 disciplines esportives, que a Decathlon els equips humans es troben 

dividits per seccions, seccions formades per personal expert en cada àmbit esportiu, 

que sigui capaç d’oferir la millor atenció i informació al client en relació amb el 

producte que ha vingut a buscar.  

  

D’aquesta manera, dins de Decathlon han nascut, amb el pas del temps, diverses 

marques de distribució pròpies dins de cada secció, les quals són anomenades per 

l’empresa com a “Marcas Pasión”. Alguns exemples coneguts i reconeguts en relació 

amb aquestes marques són el cas de Quechua, per a la secció de muntanya de 

Decathlon; Nabaiji, en relació amb els esports aquàtics, o Kalenji en el cas del running, 

entre moltes altres. 

  

A més, tornant a la importància del factor humà dins l’empresa, es dona sempre la 

oportunitat als col·laboradors de Decathlon de contribuir en el desenvolupament i en la 

millora dels productes de les marques de distribució, per exemple testant-los de manera 
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personal, ja que és probablement una de les millors maneres d’arribar a connectar amb 

l’usuari, assessorant-lo des d’un punt de vista personal i comprovat.  

  

COMPROMISOS 

  

Decathlon és una empresa compromesa amb qui més ho necessita i també amb el medi 

ambient; tal i com s’ha vist, busca sempre tenir cura de les persones i del planeta, i ho 

fa a través de diferents accions que la posicionen dins el seu nínxol de mercat.  

  

A nivell humà, Decathlon ajuda a progressar, a donar un nou inici, a facilitar l’accés, la 

inserció, la diversitat i l’intercanvi amb la seva Fundació. Avui, més de 90.000 

col·laboradors, de més de 80 nacionalitats diferents, treballen a diari per tal de fer 

accessible l’esport al major nombre de persones.  

  

A nivell sostenible, les marques de Decathlon treballen amb l’objectiu d’aconseguir que 

totes els productes que comercialitzen tinguin el menor impacte possible sobre els 

entorns naturals. 

  

 

 

1. RESULTATS 
AMPLIACIÓ DE CONTINGUT 

A continuació es planteja, de manera detallada, la proposta de Cronograma de 

Planificació i Organització d’Esdeveniments per a l’empresa Decathlon Blanes 

l’any 2022. Tot allò que s’ha pogut observar breument a partir de la pàgina 10 del P/TFG 

lliurat, es troba a continuació molt més detallat i complet.  

 

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS 

GENER 2022 

TORNEIG DE PÀDEL 
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El primer esdeveniment de l’any a organitzar per l’empresa Decathlon Blanes tindrà total 

relació amb la secció d’esports de raqueta de la mateixa. S’organitzarà un torneig de 

pàdel que tindrà lloc a les pistes d’Espai Pàdel Blanes, entitat esportiva afiliada a 

Decathlon Blanes, el dissabte dia 15 de Gener de 2022 a partir de les 10h amb durada 

d’unes vuit hores aproximadament.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment recau en agrupar a persones apassionades 

al pàdel que tinguin ganes de passar una bona estona en una jornada al voltant de 

l’esport. Es voldria obtenir, al final de la jornada una bona reputació i una millora de la 

imatge corporativa per part de Decathlon Blanes i també de l’Espai Pàdel, així com donar 

a conèixer de manera més explícita l’afiliació entre ambdues empreses.  

En aquest acte hi col·laboraran fins a 3 empreses de diferents sectors a nivell local, 

entre elles Decathlon Blanes, per tal de garantir les millors condicions durant tota la 

jornada. 

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de convidats: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que els 

esportistes assistents es sentin a gust i còmodes al llarg del torneig, i 

proporcionar-los tot allò que necessitin per tal que ells es puguin centrar única i 

exclusivament en gaudir l’experiència i l’esport.  

• A nivell d’empreses o entitats col·laboradores: El que es pretén és 

aconseguir que les empreses assistents al torneig aconsegueixin notorietat de 

manera individualitzada i es donin a conèixer de manera pública. Al final, tot i 

tractar-se d’un esdeveniment esportiu, l’objectiu final és que totes les empreses 

col·laboradores, incloent en aquest punt Decathlon Blanes, acabin augmentant 

clients i fidelitzant-los a través d’haver-los ofert prèviament una bona experiència 

a nivell esportiu. 

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de notorietat per a l’empresa 

Decathlon Blanes i, en conseqüència, aconseguir nous clients i fidelitzar-los. No 

obstant, a través d’aquest esdeveniment i de qualsevol altre, el que vol l’empresa 

és posar en valor i en pràctica els seus 4 valors fonamentals com a institució 

multinacional: responsabilitat, vitalitat, autenticitat i generositat. 

El target d’aquest esdeveniment seran una combinació d’esportistes, de diferents edats, 

que sentin passió pel pàdel i el practiquin, o bé que sentin interès per aquest esport i en 
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vulguin aprendre. L’acte comptarà amb un total de 100 assistents al llarg del dia, que 

s’aniràn fent el relleu al llarg de la jornada.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és que es tracta d’una 

organització que fa als seus clients partícips de l’esport i que gaudeix de la pràctica amb 

ells en una relació entre iguals, promovent d’aquesta manera els valors d’una empresa 

compromesa amb les persones i la seva satisfacció.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment es contextualitza uns 10 dies després de la finalització de les festes de 

Nadal, concretament el dia 15 de Gener de 2022. S’ha considerat una data oportuna 

per realitzar l’esdeveniment tenint en compte que, tot i no tractar-se d’un objecte 

tangible, una experiència esportiva pot resultar un molt bon regal per les festes per 

aquelles persones que gaudeixen de l’esport.  

La franja horària en la qual s’executarà l’esdeveniment comprèn de les 10 del matí fins 

les 6 de la tarda, unes vuit hores en les que esportistes de diferents edats posaran en 

pràctica la seva passió pel pàdel. Es compta, fora d’aquest Timing, amb un temps de 

muntatge i desmuntatge addicional que es concretarà de manera més explícita en els 

següents apartats.  

Localització 

La localització de l’esdeveniment es focalitzarà en les pistes de l’Espai Pàdel de Blanes, 

una zona esportiva que consta de 9 pistes en la seva totalitat, 4 outdoor i 5 indoor, una 

d’aquestes últimes amb especial importància per la seva panoràmica de gespa negra, 

única a Catalunya.  

Els esportistes comptaran, a més, amb lliure accés als vestidors per fer els canvis de 

vestuari pertinents segons les seves necessitats.  

Segons les previsions, les condicions meteorològiques seran favorables, de manera que 

es podrà practicar l’esport tant a l’interior com a l’exterior del recinte. No obstant, també 

s’ha realitzat el plantejament d’un pla B en el qual només es facin servir les pistes indoor 

per tal de fer front a qualsevol tipus d’adversitat meteorològica. 
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Convidats 

La llista de convidats s’ha realitzat tenint en compte a les persones representatives 

necessàries per part de cada entitat present a l’esdeveniment.  

S’ha cregut adient que assisteixin a l’acte: 

Per part de Decathlon Blanes: 

• El director de l’empresa 

• La organitzadora de l’empresa 

• La responsable de xarxes socials de l’empresa 

• La responsable de la secció d’esports de raqueta de Decathlon Blanes 

• 4 col·laboradors de de la secció d’esports de raqueta de Decathlon Blanes 

• 2 ambaixadors de Kuikma, la marca pròpia de pàdel de Decathlon, com a factor 

sorpresa de l’esdeveniment 

Per part d’Espai Pàdel: 

• El director de l’empresa 

• Els principals entrenadors i coach de l’empresa 

Jugadors: 

• 15 jugadors categoria Aleví  

• 15 jugadors categoria Infantil 

• 15 jugadors categoria Cadet 

• 20 jugadors categoria Juvenil  

• 23 jugadors categoria Sènior 

Menjar i begudes 

D’una banda, a mesura que els jugadors vagin arribant al lloc de l’acte, el personal de 

Decathlon Blanes els proporcionarà una bossa corporativa que contindrà en sí mateixa 

una beguda i una barreta energètiques, així com una gorra Kuikma.  

Dins el recinte esportiu podran gaudir del propi servei de bar de l’Espai Pàdel. 

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 
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El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb els 

resultats al final de la jornada, no obstant, és probable que futures modificacions n’alterin 

alguns aspectes.  

Tenint en compte que el que vol aconseguir Decathlon Blanes amb aquest acte esportiu 

és l’augment de notorietat i de coneixença dels seus valors corporatius de cares als 

nous clients a través de la pràctica esportiva, s’han establert de manera específica els 

següents requisits a contemplar durant l’acte: 

• Fer servir l’espai d’una empresa afiliada a Decathlon Blanes, que al mateix temps 

sigui pròxima a la botiga 

• Que l’esdeveniment es dugui a terme durant la primera quinzena de Gener 

• Que l’esdeveniment arribi a un mínim de 70 persones i a un màxim de 100 

• Que l’esdeveniment compti amb un factor sorpresa 

• Que els espais a utilitzar siguin reservats amb antelació 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes 

• Adequar-se al pressupost establert 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Invitacions i cartellera local en format imprès 20% 

• Transport 0% 

• Menjar i begudes 20% 

• Despeses del recinte (il·luminació, aigua corrent, etc.) 20% 

• Seguretat 10% 

• Detall de benvinguda per als jugadors 20% 

• Possibles imprevistos 10% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’esdeveniment es durà a terme a l’Espai Pàdel de Blanes, un 

recinte esportiu equipat amb diferents pistes interiors i exteriors, vestuaris ben adequats 

i servei de bar-restaurant per als esportistes. Compta, a més, amb un estand interior de 

Decathlon Blanes a partir del qual s’hi poden comprar els millors productes de pàdel de 

la multinacional.  
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Pel que a l’aparcament respecta, es destinaran 5 places del pàrquing de la zona 

esportiva al personal de Decathlon Blanes i de l’Espai Pàdel, i una de les quals serà pel 

vehicle de l’empresa de seguretat Prosegur, amb la qual Decathlon ja coopera en la 

seva activitat diària.  

Tenint en compte que l’Espai Pàdel es troba en una localització propera a un ampli espai 

esportiu de la localitat de Blanes, el pàrquing de la mateixa es destinarà als jugadors 

que no puguin aparcar al propi aparcament de l’Espai. Aquest gran aparcament, també 

comptarà amb vigilants de Prosegur, que controlaran els vehicles estacionats i també 

guiaran als assistents per tal de trobar la millor plaça de pàrquing.  

TIMING 

El factor temps és un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

9:00h: Arribada del personal de muntatge i repàs de la planificació i dels requisits tècnics 

(música, il·luminació, menjar, personal i sortides d’emergència entre d’altres elements 

de seguretat) (Equip Decathlon Blanes + Espai Pàdel) 

9:20h: Adequació del local amb els requisits necessaris per dur a terme el torneig, 

preparació dels premis i col·locació dels detalls de benvinguda al lloc corresponent 

(Equip Decathlon Blanes + Espai Pàdel) 

9:45h: Arribada de l’equip de seguretat a les seves ubicacions corresponents, amb la 

finalitat de tenir totes les zones cobertes un cop comencin a arribar els jugadors; també 

arribada de l’equip de comunicació de Decathlon Blanes 

10:00h: Arribada dels participants a la zona de pràctica 

10:30h: Presentació i discurs introductori a l’acte, agraïments d’assistència (Equip 

Decathlon Blanes + Espai Pàdel) 

11:00h: Inici del torneig de matí, conformat per les categories aleví, infantil i cadet; 

desenvolupament de l’esdeveniment: 

• Recorregut per les pistes 

• Assignació de pistes a cada jugador 
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• Estància lliure pels descansos entre partits / pels jugadors eliminats / pels 

familiars o amics espectadors 

12:45: Lliurament de premis als guanyadors de cada categoria 

13:00h: Factor sorpresa 

• Fotografies amb els convidats 

• Partits informals amb els professionals 

• Signatura de les samarretes Kuikma per part dels ambaixadors 

• Petit discurs per part dels professionals 

14:30h: Inici del torneig de tarda, conformat per les categories juvenil i sènior; 

desenvolupament de l’esdeveniment: 

• Recorregut per les pistes 

• Assignació de pistes a cada jugador 

• Estància lliure pels descansos entre partits / pels jugadors eliminats / pels 

familiars o amics espectadors 

16:30h: Lliurament de premis als guanyadors de cada categoria 

16:45h: Espai lliure a l’alimentació dels jugadors després dels partits, així com temps de 

menester els vestuaris 

17:30h: Discurs de tancament de l’esdeveniment 

17:55h: Acomiadament dels convidats 

18:00h: Revisió que no quedi cap assistent a l’edifici 

18:05h: Inici neteja del local 

19:30h: Comprovació de la neteja i tancament del local 

FACTOR SORPRESA 

S’ha considerat oportú, en aquesta ocasió, incloure un factor sorpresa a l’esdeveniment 

que porti als assistents a recordar l’acte durant molt temps.  

Així, l’equip Decathlon Blanes s’ha posat en contacte amb els dos ambaixadors de 

Kuikma a nivell Decathlon Espanya, Maxi Sánchez i Lucía Sainz, per tal que acudeixin 
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a l’esdeveniment en el seu equador i sorprenguin sobretot als seus admiradors més 

petits.  

Els convidats assistiran a l’esdeveniment en acabar els tornejos del matí, just a la part 

central de l’acte. Sorprendran als jugadors de manera inesperada, podran fer-se fotos 

amb ells i també fer algun petit partit.  

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pels perfils a XXSS de les dues entitats (Decathlon Blanes 

i Espai Pàdel); els respectius responsables de la gestió de xarxes de cada organització 

cobriran l’acte de manera total amb diferents tipus de contingut, especialment a la 

plataforma Instagram.  

En el cas de Decathlon Blanes, es realitzaran les següents accions a nivell de 

comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors al torneig 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Publicació de stories durant tota la jornada esportiva 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Vídeos en directe amb els jugadors, amb els col·laboradors i amb els convidats 

especials a l’acte 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

• Sorteig en finalitzar la jornada, de dues samarretes Kuikma signades per Maxi 

Sánchez i Lucía Sainz respectivament 

No hi haurà mitjans de comunicació externs a les entitats que cobreixin l’acte, fora de la 

ràdio de referència a la localitat de Blanes, Ràdio Marina, que anunciarà l’execució de 

l’esdeveniment dies abans de dur-lo a terme.  

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a les entitats 

Decathlon Blanes i Espai Pàdel, s’establiran acords entre ambdues parts de manera 

escrita i contractual dies abans d’executar l’acte.  
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En aquest cas, s’han obviat els contractes a nivell de personal, ja que els col·laboradors 

que acudiran a l’esdeveniment són treballadors de cada entitat respectivament, i ja 

posseeixen contractes amb les seves empreses. Tampoc s’ha desenvolupat contracte 

a nivell de proveïdors atès que no hi haurà empreses externes que cobreixin l’acte.  

El que sí s’ha elaborat a més del contracte d’acord entre les dues entitats és una 

sol·licitud de permís legal per part de Decathlon Blanes i Espai Pàdel de cares a 

l’Ajuntament de Blanes, que demani permís de forma legal i escrita per tal de dur a terme 

l’esdeveniment en un dia i hora concrets, i a la localització propietat de l’entitat.  

Finalment, s’ha elaborat un document a signar pels pares, mares o tutors legals en 

relació amb l'assistència de menors a l’esdeveniment, que s’haurà d’entregar signat 

durant els dies previs a l’esdeveniment.  

MODEL DE CONTRACTE ENTRE ENTITATS 

En nom de l’empresa Decathlon Blanes S.A, representada legalment per XXX, i adreçada 

en aquests cas a l’empresa Espai Pàdel Blanes, representada legalment per XXX, se 

subscriu el present Contracte d’execució d’un acte esportiu, a realitzar a dia 15 de Gener 

de 2022. 

Amb la signatura del present contracte, l’entitat esportiva Espai Pàdel Blanes es compromet 

al compliment dels següents aspectes: 

• Ús exclusiu de les instal·lacions del centre esportiu per a l’esdeveniment durant tota 

la jornada 

• Servei de bar i restaurant exclusiu pels assistents i col·laboradors a l’esdeveniment 

durant tota la jornada 

• Consentiment de creació i publicació de contingut fotogràfic o audiovisual a les 

instal·lacions durant tot l’esdeveniment 

• Responsabilització parcial (conjuntament amb Decathlon Blanes) i cerca immediata 

de solucions en relació amb qualsevol tipus d’imprevist o problemàtica a nivell de 

seguretat o de salut entre els assistents i/o personal de l’esdeveniment 

Tanmateix, Decathlon Blanes, amb la signatura del present contracte, es compromet al 

compliment dels següents aspectes: 
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• Responsabilització a nivell econòmic de la meitat de les despeses a nivell tècnic i 

energètic que generi el local Espai Pàdel durant la jornada esportiva 

• Responsabilització parcial (conjuntament amb Espai Pàdel) i cerca immediata de 

solucions en relació amb qualsevol tipus d’imprevist o problemàtica a nivell de 

seguretat o de salut entre els assistents i/o personal de l’esdeveniment 

• Consentiment de creació i publicació de contingut fotogràfic o audiovisual en relació 

amb el personal de l’empresa durant tot l’esdeveniment 

La durada i distribució de la jornada de treball serà: tot el dia 15 de gener de 2022 de 9:00 

hores fins les 20:00 hores. 

Per constància i senyal de conformitat signen les parts, quedant l’original en poder del 

sol·licitant (Decathlon Blanes) i la còpia per al receptor (Espai Pàdel) 

 

Empresa Decathlon Blanes     Empresa Espai Pàdel 

 

………………………………     ……………………………. 

 

 

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes i Espai Pàdel Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, los els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’un 

Torneig esportiu de Pàdel a les instal·lacions d’Espai Pàdel Blanes, situat a Ctra. Tordera, 

km. 4,5 de la localitat de Blanes, 17300. Això causa que, en representació de l’empresa 

esportiva Decathlon Blanes, i el propi centre esportiu Espai Pàdel, ens comuniquem per fer-

vos saber que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el proper dia 15 de 

Gener de 2022, i la localització exposada es troba en unes condicions òptimes per a 

l’execució de l’acte. 
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Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes i Espai Pàdel Blanes 

 

…………………………… i …………………………….. 
 

 

ASSISTÈNCIA DE MENORS 

Jo, …………………………………………………., amb DNI ………………….. i com a 

representant legal pare / mare / tutor de …………………………………………………., amb 

DNI ………………….., autoritzo l’assistència i participació del menor a l’esdeveniment 

Torneig de Pàdel del proper 15 de Gener de 2022 a Espai Pàdel, a la localitat de Blanes, 

durant la totalitat de la jornada.  

Segell Espai Pàdel      Segell Decathlon Blanes   Signatura pare / mare tutor 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs a les dues entitats afiliades, Decathlon 

Blanes S.A i Espai Pàdel Blanes.  

MOBILIARI I DECORACIÓ 

Tenint en compte que les instal·lacions a fer servir per a l’execució de l’esdeveniment 

en qüestió seran les del propi centre esportiu Espai Pàdel, no s’han contemplat 

despeses addicionals en relació amb el mobiliari i la decoració del local.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST 

TOTAL 
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Assegurances 

Acord entitats 1 1€/u 1€ 

Menors 1 1€/u 1€ 

Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

Invitacions Env. Via correu 100 0€/u 0€ 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

Menjar i begudes Contribució a Espai 

Pàdel 

- - 100€ 

Despeses recinte Contribució a Espai 

Pàdel 

- - 100€ 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Seguretat - - 0€ 

 

Detall de 

benvinguda 

Bossa 100 0,5€/u 50€ 

Beguda energ. 100 1€/u 100€ 

Barreta energ. 100 1€/u 100€ 

Gorra 100 2€/u 200€ 

TOTAL                                                                      913€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador; el mateix succeeix en el cas del personal de seguretat, ja que, com s’ha 

comentat, serà pertanyent a l’empresa que ja coopera amb Decathlon a diari, Prosegur. 

DRESS CODE 
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En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, atenent 

a que es tracta d’un acte esportiu al qual tots els jugadors acudiran amb el vestuari 

adient per a la pràctica esportiva.  

 

FEBRER 2022 

DEGUSTACIÓ DE LA NOVA PROTEÏNA VEGANA 

El segon acte a dur a terme per l’empresa Decathlon Blanes serà un micro-

esdeveniment a nivell intern, dins la pròpia botiga de Blanes, per tal de donar a conèixer 

entre els clients el llançament d’una nova proteïna vegana dins els articles proteics 

de la secció de Fitness. L’esdeveniment tindrà lloc del dissabte 12 de Febrer de 2022, 

a partir de les 17h de la tarda i amb la durada d’unes tres hores aproximadament. 

D’aquesta manera, l’objectiu principal d’aquest esdeveniment recau en atraure a 

clients interessats en aquest tipus de producte, que tinguin curiositat per tastar la nova 

proteïna de manera gratuïta. Es voldria obtenir, en finalitzar l’acte, una bona reputació 

per part de Decathlon Blanes així com la crida d’atenció o captació de possibles nous 

clients. En darrera instància, l’entitat també realitza l’esdeveniment amb l’objectiu 

econòmic final d’augmentar les vendes de l’article en qüestió, així com de la resta de 

productes de la botiga aprofitant la visita dels usuaris a la mateixa.  

En aquest acte no hi col·laboraran empreses externes, ja que es tracta d’un 

esdeveniment única i exclusivament de Decathlon Blanes.  

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de convidats: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que els 

esportistes assistents es sentin a gust i còmodes al llarg de la jornada, tastin el 

nou producte i puguin decidir si volen començar a incorporar-lo a la seva dieta o 

si no. 

• A nivell intern: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de notorietat per a l’empresa 

Decathlon Blanes i, en conseqüència, aconseguir nous clients i fidelitzar-los. No 

obstant, a través d’aquest esdeveniment i de qualsevol altre, el que vol l’empresa 

és posar en valor i en pràctica els seus 4 valors fonamentals com a institució 

multinacional: responsabilitat, vitalitat, autenticitat i generositat. 
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El target d’aquest esdeveniment seran una combinació d’esportistes, de diferents edats, 

que segueixin o vulguin començar a seguir un pla nutricional concret que incorpori la 

proteïna, seran sobretot persones joves o adultes aficionades o practicants d’esports en 

relació amb el fitness i la musculació, i també persones esportistes que siguin veganes.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és la coneixença del llançament 

d’un nou producte proteic, així com les seves propietats i qualitats. 

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment es concentrarà durant la primera quinzena de febrer, concretament el 

dia 12 de Febrer de 2022. S’ha considerat una data oportuna per realitzar 

l’esdeveniment tenint en compte que els primers mesos de l’any serveixen d’al·licient a 

molts esportistes a l’hora de començar a practicar esport de manera constant o regular 

enfocant-se als mesos d’estiu. A més, fer esport i menjar millor són alguns dels propòsits 

d’any nou més repetits.  

La franja horària en la qual s’executarà l’esdeveniment abarca de les 5 de la tarda fins 

les 8 del vespre, unes tres hores en les que esportistes de diferents edats podran acudir 

de manera presencial a la botiga i tastar els nous productes a cost zero, per poder decidir 

si volen o no incorporar-los a la seva dieta.  

Localització 

La localització de l’esdeveniment es focalitzarà a la secció de Fitness de la botiga de 

Decathlon Blanes, amb la finalitat d’atraure clients a la mateixa i de fer-los saber que hi 

podran trobar el producte en qüestió.  

Les condicions meteorològiques no són una preocupació per a l’equip Decathlon Blanes 

a l’hora d’executar aquest esdeveniment tenint en compte que es realitzarà en un espai 

cobert.  

Convidats 

No s’ha elaborat llista de convidats en el cas d’aquest esdeveniment ja que es tracta 

d’un acte de lliure assistència.  

Menjar i begudes 
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El menjar durant l’acte serà de manera exclusiva la nova proteïna vegana, tot i que 

també s’incorporaran altres proteïnes Decathlon com a suplement.  

Hi haurà aigua i llet a cost 0 pels assistents, per tal que puguin decidir en funció dels 

seus gustos o necessitats amb què barrejaran la proteïna.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb els 

resultats al final de la jornada, no obstant, és probable que futures modificacions n’alterin 

alguns aspectes.  

Tenint en compte que el que vol aconseguir Decathlon Blanes amb aquest acte esportiu 

és l’augment de notorietat i de coneixença de la nova proteïna entre els seus clients, 

s’han establert de manera específica els següents requisits a contemplar durant l’acte: 

• Fer servir l’espai de la pròpia botiga Decathlon Blanes 

• Que l’esdeveniment es dugui a terme durant els primers mesos de l’any 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes 

• Adequar-se al pressupost establert 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local en format imprès 10% 

• Menjar i begudes 60% 

• Despeses del recinte (il·luminació, aigua corrent, etc.) 10% 

• Seguretat 10% 

• Possibles imprevistos 10% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’esdeveniment es durà a terme a l’interior de la botiga 

Decathlon Blanes; s’adaptarà una taula ampla amb tres col·laboradors fixes que 
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controlin i regulin el flux de clients a la zona, els assessorin i els informin sobre el 

producte i els dubtes que puguin tenir en relació amb el mateix.  

El tema de l’aparcament no resulta una despesa addicional tenint en compte que 

Decathlon Blanes ja compta amb el seu propi aparcament.  

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

16:15h: muntatge del mobiliari a la zona de l’esdeveniment (taula amb productes i 

banderola corporativa) 

16:45h: vídeo en directe per part de la persona responsable de comunicació a Decathlon 

Blanes 

16:55h: col·locació d’un membre addicional del cos de seguretat a la zona de 

l’esdeveniment per tal de ser-hi present en cas de qualsevol emergència 

17:00 - 20:00h: atenció al client i seguiment estricte de l’acte a través de les xarxes de 

l’empresa 

20:00h: recollida de l’espai  

21:00h: tancament de la botiga 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert únicament pel perfils a Instagram de Decathlon Blanes, a 

través del qual es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeo en directe just abans de començar l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 
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• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

• Sorteig en finalitzar la jornada, de 10 paquets de proteïna vegana entre els 

assistents 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a l’empresa 

Decathlon Blanes, no s’ha executat cap contracte ni assegurança a nivell intern més 

enllà del que té en compte la seguretat del client a l’hora de tastar la proteïna.  

Cada persona, abans de provar el producte, haurà de llegir-ne les propietats i 

components, explícites en un paper que rebran per part dels col·laboradors, i signar-lo 

per tal de demostrar que té coneixença sobre allò que tastarà.  

D’aquesta manera, aquest és l’únic document que s’ha elaborat per tal d’executar l’acte 

amb garanties.  

*No s'ha contemplat als menors en aquest cas ja que no està indicat de manera explícita 

el consum de proteïnes en edat de creixement.  

PROPIETATS I COMPONENTS DE LA NOVA PROTEÏNA VEGANA 

Jo, …………………………………………………., amb DNI ………………….. declaro haver 

llegit i acceptat els components i propietats del producte Proteïna Vegana abans de tastar-

lo, declarant-me responsable d’aquesta manera de la meva pròpia persona en cas de 

qualsevol disturbi o molèstia a nivell gastrointestinal després d’haver-la ingerit.  

Segell Decathlon Blanes                                       Signatura pare / mare tutor 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 

MOBILIARI I DECORACIÓ 
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Tenint en compte que les instal·lacions a fer servir per a l’execució de l’esdeveniment 

en qüestió seran les del propi centre comercial Decathlon Blanes, no s’han contemplat 

despeses addicionals en relació amb el mobiliari i la decoració del local.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

Menjar i begudes Proteïna  10 bosses 26,99€/bossa 270€ 

Aigua 50L 0,40€/L 20€ 

Llet 50L 0,74€/L 37€ 

Despeses del local* Despeses diverses - - 0€ 

Personal* Col·laboradors - - 0€ 

Seguretat - - 0€ 

Assegurances Assegurances 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      588€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*les despeses del local s’inclouran com a despeses corrents del recinte atenent a que 

seran les mateixes que qualsevol altre dia a botiga oberta 

**el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador; el mateix succeeix en el cas del personal de seguretat, ja que, com s’ha 

comentat, serà pertanyent a l’empresa que ja coopera amb Decathlon a diari, Prosegur. 

DRESS CODE 
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En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, atenent 

a que es tracta d’un acte informal al qual els clients podràn accedir sense cap vestuari 

prèviament estipulat. Els col·laboradors de Decathlon Blanes sí portaran el seu 

corresponent uniforme.  

 

MARÇ 2022 

CAMINADA PEL DIA DE LA DONA 

L’esdeveniment per al mes de Març de l’empresa Decathlon Blanes serà enfocat a la 

defensa de l’esport femení en el dia internacional de la dona, el 8 de Març.  

El propòsit és organitzar una caminada solidària que agrupi a un conjunt de dones 

esportistes per reivindicar els seus drets. S’ha organitzat una ruta que tingui el tret de 

sortida al passeig de mar de la localitat de Blanes, i que en un recorregut de 6 

quilòmetres acabi visitant tots els parcs urbans de la mateixa. Així doncs, l’esdeveniment 

tindrà lloc el dimarts dia 8 de Març de 2022, a partir de les 10h i amb una durada d’unes 

tres hores aproximadament. 

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment té a veure amb la reivindicació dels drets 

de les dones en la seva vida diària, fent especial èmfasi en el sector esportiu. Es voldria 

obtenir, al final de la jornada una bona reputació i una millora de la imatge corporativa 

per part de Decathlon Blanes, mostrant-se a la societat com una empresa que vetlla pels 

drets de les dones i les fa partícipes de l’esport sense distinció anvers els homes.  

Es tracta d’un acte organitzat i executat per l’empresa Decathlon Blanes, de manera que 

no compta amb la col·laboració d’altres empreses locals ni externes a la localitat. 

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

esportistes assistents es sentin a gust i còmodes al llarg de la jornada, que es 

sentin recolzades per l’empresa en la reivindicació dels seus drets i que, en 

darrera instància, augmenti el seu interès per la mateixa.  

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de notorietat per a l’empresa 

Decathlon Blanes i, en conseqüència, aconseguir nous clients i fidelitzar-los. No 

obstant, a través d’aquest esdeveniment i de qualsevol altre, el que vol l’empresa 
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és posar en valor i en pràctica els seus 4 valors fonamentals com a institució 

multinacional: responsabilitat, vitalitat, autenticitat i generositat. 

El target d’aquest esdeveniment seran persones de qualsevol edat, especialment dones 

i nenes, que siguin o no practicants d’esport i que tinguin ganes d’agrupar-se de manera 

solidària per reivindicar-se en el dia de la dona, amb l’objectiu de lluitar i defensar els 

seus drets.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és que es tracta d’una empresa 

compromesa amb el feminisme i que no fa distincions per raons de sexe ni en la seva 

identitat corporativa ni en la pràctica esportiva.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment es contextualitza en una data assenyalada al calendari per les dones i 

per la societat en general, el dia 8 de Març, dia internacional de la dona. S’ha considerat 

una data òptima per a la realització d’una marxa que demostri el compromís de 

Decathlon amb l’esport femení.  

La franja horària en la qual es durà a terme l’esdeveniment abarca de les 10 del matí 

fins la 1 del migdia, unes tres hores en les quals les esportistes podràn agrupar-se i 

posar en valor els seus drets com a dones.  

Localització 

L’acte tindrà el tret de sortida a la zona del passeig de mar de la localitat de Blanes, i en 

una ruta d’uns sis quilòmetres recorrerà tots els parcs urbans del poble.  

Les esportistes comptaran, a més, amb una zona de serveis mòbils per tal de fer-los 

servir abans de sortir.  

Segons les previsions, les condicions meteorològiques seran favorables, de manera que 

es podrà dur a terme la caminada amb normalitat. No obstant, s’ha realitzat el 

plantejament d’un pla B en el qual s’aplaci la cursa a un altre dia en cas d’haver de fer 

front a qualsevol tipus d’adversitat meteorològica.  

Participants 
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No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una cursa solidària i hi pot participar tothom que estigui d’acord amb els valors 

que s’hi volen defensar. Els participants a la cursa pagaran 5€ d’inscripció a la cursa en 

el moment d’arribar.  

No obstant, hi haurà de manera fixa 5 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 

• Director de l’empresa 

• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de la secció de running i marxa 

• 2 col·laboradors de  la secció de running i marxa 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes 

Menjar i begudes 

El punt de sortida i el d’arribada seran el mateix, de manera que serà allà on els 

participants podran trobar un estand de Decathlon Blanes on adquirir begudes 

energètiques o aigua, així com barretes o galetes energètiques de les marques 

Decathlon, al seu cost habitual.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de l’acte, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus valors entre la societat, s’han establert de manera concreta els 

següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment sigui a nivell local (es realitzi a Blanes) 

• Que l’esdeveniment es pugui dur a terme el Dia Internacional de la Dona 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que al punt de sortida i d’arribada hi hagi un equip mèdic preparat per a qualsevol 

incidència física o de salut durant la ruta 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost establert 
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En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 40% 

• Menjar i begudes 30% 

• Seguretat i equip mèdic 20% 

• Possibles imprevistos 10%  

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, arreu dels parcs urbans a la 

localitat de Blanes.  

El punt de sortida i el d’arribada serà el passeig de mar de Blanes, on hi haurà serveis 

mòbils i una carpa corporativa adaptada al color violeta en símbol de reivindicació. 

Aquest estand comptarà amb dos col·laboradors de la secció de running i marxa de la 

botiga Decathlon Blanes i serà el punt on els diferents participants a la caminada podran 

adquirir menjar, begudes i equipament necessari a nivell tèxtil i d’accessoris per tal de 

realitzar la cursa amb les millors garanties.  

El tema de l’aparcament no resultarà una despesa addicional en aquest cas tenint en 

compte que hi ha un pàrquing gratuït molt proper a la zona d’inici de la caminada i que, 

probablement, gran part dels assistents acudiran al punt de sortida a peu.  

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

9:00h: muntatge de la carpa a la zona de sortida i col·locació dels articles a vendre per 

part de l’equip de Decathlon Blanes (estand amb taula, cadires i banderola corporativa) 

9:30h: vídeo en directe per part de la persona responsable de comunicació a Decathlon 

Blanes, que mostri la carpa muntada i que animi a les persones a participar 

9:50h: inscripcions, pagament per part dels participants i execució del factor sorpresa: 

en arribar, cada participant tindrà una samarreta violeta estampada en relació amb 
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l’objectiu de la jornada, així com un QR que podran escanejar per tal de dur la ruta al 

seu telèfon mòbil 

10:00 - 13:00h: transcurs de la ruta, durant el qual la responsable de comunicació de 

Decathlon Blanes, adherida a la caminada, anirà generant contingut de tota mena pel 

perfil corporatiu a Instagram 

13:00h: arribada dels participants 

13:30h: recollida de la carpa corporativa 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert únicament pel perfils a Instagram de Decathlon Blanes, a 

través del qual es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeo en directe just abans de començar l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

FACTOR SORPRESA 

S’ha considerat oportú, en aquesta ocasió, incloure un factor sorpresa a l’esdeveniment 

que porti als assistents a recordar l’acte durant molt temps.  

Així, l’equip Decathlon Blanes ha decidit personalitzar 100 samarretes de color violeta 

per tal de repartir-les entre els primers participants a la ruta. Seran samarretes amb el 

logotip de la botiga Decathlon Blanes i lluiran el missatge feminista Som dones 

esportistes, a vegades cansades, però mai derrotades #diainternacionaldelamujer #8M 

#2022. 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a l’empresa 

Decathlon Blanes, no s’ha executat cap contracte ni assegurança a nivell intern més 
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enllà de la sol·licitud de permís a l’ajuntament per tal de poder realitzar l’acte sense 

problemes.  

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’una 

Cursa Solidària en defensa del dia de la dona a la localitat de Blanes, 17300. Això causa 

que, en representació de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens comuniquem per fer-

vos saber que projectem realitzar una caminada el proper dimarts dia 8 de març de 2022, 

amb el passeig de mar de Blanes com a punt de sortida i d’arribada i amb un recorregut de 

6 quilòmetres visitant tots els parcs urbans de la localitat. Deixem constància així, després 

d’haver-ho verificat i revisat, que la ruta exposada es troba en unes condicions òptimes per 

a l’execució de l’acte, a l’espera d’una segona revisió, si s’escau, per part de l’equip de 

l’ajuntament de Blanes. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 

MOBILIARI I DECORACIÓ 

Tenint en compte que l’acte no es durà a terme a un espai interior, les úniques despeses 

a nivell de mobiliari i decoració seran aquelles relacionades amb la col·locació de la 

carpa corporativa al punt de sortida de la caminada.  
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PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST 

TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

 

 

 

 

 

 

Carpa 

corporativa* 

Taula, cadires, carpa, 

banderola 

- - 0€ 

Aigua 200 0,40€/L 80€ 

Begudes energètiques 200 0,90€/L 180€ 

Galetes proteïnes 100 0,70€/u 70€ 

Barretes energètiques 100 0,50€/u 50€ 

Gels energètics 100 0,70€/u 70€ 

 

Personal** 

Col·laboradors - - 0€ 

Seguretat - - 0€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 90€ 

Detall 

benvinguda 

Samarretes 

personalitzades 

100 3,5€/u 350€ 

Assegurances Sol.Permís 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      1151€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*les despeses en quant a la carpa corporativa no s’han tingut en compte atenent a que 

és un material amb el qual l’empresa ja compta actualment 
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**el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador; el mateix succeeix en el cas del personal de seguretat, ja que, com amb la 

resta d’esdeveniments, serà pertanyent a l’empresa que ja coopera amb Decathlon a 

diari, Prosegur. 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una caminada solidària i en 

conseqüència vestiran roba esportiva a més de la samarreta personalitzada que se’ls 

regalarà abans d’iniciar la cursa.  

 

ABRIL 2022 

JORNADA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL 

El mes d’abril vindrà marcat per la disputa d’un esdeveniment més relacionat amb els 

valors de Decathlon que amb l’esport en sí. Decathlon és una empresa fortament 

compromesa amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient; de fet, a la botiga de Blanes, 

així com a la majoria de botigues arreu, hi ha un equip de persones encarregat de 

desenvolupar tasques al voltant de la sostenibilitat.  

És per això, que s’ha dedicat l’esdeveniment d’aquest mes d’abril a dur a terme una 

jornada de voluntariat a nivell local, aprofitant que el mes d’abril és encara més especial 

pel medi ambient tenint en compte que se celebra el dia de la Terra. Aprofitant aquesta 

efemèride, s’ha escollit el divendres 22 d’abril de 2022 per dur a terme l’esdeveniment.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment té a veure amb la visibilitat que Decathlon 

Blanes vol donar al seu compromís amb la sostenibilitat, fent-ho d’una manera pràctica 

i demostrable. Es voldria obtenir, a final de la jornada, una bona reputació i una millora 

de la imatge corporativa per part de l’empresa.  

Es tracta d’un acte organitzat únicament per Decathlon Blanes, de manera que no 

comptarà amb la col·laboració d’altres empreses externes. 

Parlant dels objectius de l’experiència, de manera concreta són: 
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• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

persones que participin en la jornada de voluntariat sentin el mateix compromís 

que Decathlon per la cura del medi ambient, i per tant se sentin motivades, 

satisfetes i realitzades per dur a terme una activitat a nivell de sostenibilitat. 

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha la idea d’aconseguir guanyar notorietat i 

divulgar certs valors per part de Decathlon Blanes, posicionant-se en el seu 

sector com una empresa amb un compromís mediambiental clar i que es porta 

a la pràctica. En darrera instància, també hi ha un interès econòmic que engloba 

la roda de: donar-se a conèixer, cridar l’atenció de les persones, donar-los motius 

per ser clients, convertir-los en clients.  

El target d’aquest esdeveniment serà tot tipus de persona interessada en la cura del 

medi ambient que estigui interessada en col·laborar de manera voluntària. 

El missatge principal que es vol donar a conèixer, tal i com ja s’ha comentat, és que 

l’empresa Decathlon Blanes cuida el medi ambient en el seu dia a dia i en el cicle de 

producció dels seus articles, està en contra de la destrucció dels ecosistemes i per això 

lluita per mantenir-los i tenir-ne cura.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment es contextualitza en una efemèride important per al medi ambient, el 

dia de la Terra, 22 d’abril de 2022. Es vol aprofitar una data tan assenyalada al calendari 

per posicionar Decathlon Blanes com una empresa a favor de la cura del medi ambient, 

a través d’una jornada de voluntariat mediambiental en la que es faci una recollida de 

deixalles a la platja.  

La franja horària en la qual es durà a terme l’esdeveniment abarca de les 9 del matí fins 

les 2 del migdia, unes cinc hores en les quals els voluntaris podran recollir tota la brossa 

possible de la platja i reciclar-la.  

Localització 

L’esdeveniment tindrà lloc a la platja de la Punta de la Tordera, que es troba a Malgrat 

de Mar i arriba fins la desembocadura del riu Tordera.  
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En tractar-se del dia de la Terra, s’optarà per dur a terme tots i cadascun dels actes de 

manera sostenible, així que tots els voluntaris que vulguin participar es trobaran a la 

porta de Decathlon Blanes a les 7:30 del matí per marxar cap a la platja en una 

caminada.  

Segons les previsions, les condicions meteorològiques seran favorables, de manera que 

es podrà dur a terme la diada amb normalitat. No obstant, s’ha realitzat el plantejament 

d’un pla B en el qual s’aplaci la jornada a un altre dia en cas d’haver de fer front a 

qualsevol tipus d’adversitat meteorològica.  

Participants 

No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una jornada voluntària i hi pot participar tothom que estigui d’acord amb els 

valors que s’hi volen defensar. 

No obstant, hi haurà de manera fixa 5 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 

• Director de l’empresa 

• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de medi ambient de l’empresa 

• 3 col·laboradors de l’equip de medi ambient de l’empresa 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes 

Menjar i begudes 

En el cas d’aquest esdeveniment, tenint en compte que resulta complicat determinar el 

nombre de persones que acudiran a la jornada, s’ha optat per aconsellar als participants 

que duguin una motxilla amb els aliments i la beguda necessaris de manera 

individualitzada per passar la jornada a la platja.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de l’acte, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  
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Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus valors entre la societat, s’han establert de manera concreta els 

següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a Blanes o rodalies 

• Que l’esdeveniment es pugui dur a terme el Dia de la Terra 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que a la zona dels fets hi hagi un equip mèdic preparat per a qualsevol incidència 

física o de salut durant la ruta o durant la jornada 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost establert 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 70% 

• Seguretat i equip mèdic 20% 

• Possibles imprevistos 10% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, a la platja de la punta de la 

Tordera.  

El punt de sortida i el d’arribada serà el pàrquing de Decathlon Blanes, on s’agruparan 

tots els voluntaris per anar fins a la platja a peu o bé en algun medi sostenible, com la 

bicicleta.  

Un cop allà, en funció del nombre de persones s’establiran grups per guanyar en 

eficiència i dur a terme diverses tasques de reciclatge de manera complementària.  

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 
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7:15h: trobada de tots els voluntaris i col·laboradors a la porta de Decathlon Blanes 

7:30h: sortida a peu cap a la platja de la punta de la Tordera 

8:40h: arribada a la platja de la punta de la Tordera 

8:45h: punt de diàleg entre els voluntaris en relació amb l'organització de la jornada 

9:00h: inici de la jornada de voluntariat 

11:00h: pausa per esmorzar i hidratar-se, així com per fer balanç de quin està essent el 

funcionament la jornada 

11:30h: segona part de la jornada 

13:30h: recollida de tota la brossa i col·locació de la mateixa a les zones habilitades, 

seguint el procés de reciclatge i destrucció de deixalles 

14:00h: fi de la jornada i tornada 

15:10h: arribada a Decathlon Blanes 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert únicament pel perfils a Instagram de Decathlon Blanes, a 

través del qual es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeo en directe just abans de començar l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a l’empresa 

Decathlon Blanes, no s’ha executat cap contracte ni assegurança a nivell intern més 
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enllà de la sol·licitud de permís als ajuntaments de Tordera i Malgrat de Mar per tal de 

poder realitzar l’acte amb permisos i sense problemes.  

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’una 

jornada de voluntariat a la platja de la punta de la Tordera. Això causa que, en representació 

de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens comuniquem per fer-vos saber que projectem 

realitzar una jornada mediambiental el proper divendres dia 22 d’abril de 2022, amb el 

pàrquing de Decathlon Blanes com a punt de sortida i d’arribada i amb un recorregut de 5,6 

quilòmetres fins arribar a la platja en qüestió. Deixem constància així, després d’haver-ho 

verificat i revisat, que la ruta exposada es troba en unes condicions òptimes per a l’execució 

de l’acte, a l’espera d’una segona revisió, si s’escau, per part de l’equip de l’ajuntament. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 

MOBILIARI I DECORACIÓ 

Tenint en compte que l’acte no es durà a terme a un espai interior, no es contempla cap 

tipus de despesa en termes de mobiliari i decoració de cap tipus.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 
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CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 90€ 

Assegurances Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      351€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una jornada mediambiental i en 

conseqüència vestiran roba i calçat còmodes. 

 

MAIG 2022 

El mes de maig ve marcat per dos esdeveniments a Decathlon Blanes.  

El primer d’ells, anomenat Trocathlon, és un esdeveniment recurrent dins de l’empresa 

a nivell de sostenibilitat i reciclatge de material esportiu. Consisteix en animar als clients 

i als propis col·laboradors a renovar el material esportiu que ja no fan servir o que volen 

canviar en un procés de compravenda amb altres clients Decathlon.  

D’aquesta manera, hi ha un procés de dipòsit de productes a través del qual els 

col·laboradors responsables de Decathlon estableixen un preu al producte i el guarden 

fins al dia dels fets. Aquests productes es van acumulant fins que, 15 dies després de 
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la obertura del dipòsit i durant 10 dies, tothom pot visitar en una gran carpa a la botiga 

Decathlon quins són aquells productes a preu d’ocasió que poden endur-se a un preu 

molt més assequible que en una compra des de zero, i en un procés molt més 

sostenible.  

El segon esdeveniment, organitzat per una empresa externa a Decathlon Blanes és 

Itiwit Game, una Sup Race que es disputarà a la platja de Blanes amb paddle surf de 

la marca de Decathlon Itiwit.  

Consistirà en una jornada esportiva a través de la qual els concursants es podran 

inscriure per participar a la cursa, que es disputarà amb material de Decathlon, i d’entre 

els guanyadors es sortejarà una taula de paddle surf totalment nova.  

TROCATHLON 

Trocathlon Blanes 2022 tindrà dues dates assenyalades al calendari durant el mes de 

maig: la primera el diumenge dia 1, jornada en la qual s’obrirà el dipòsit i tots aquells 

esportistes interessats podran lliurar el seu material esportiu en tant que els 

col·laboradors el puguin validar i marcar-li un preu com a productes d’ocasió. La segona 

data important serà el dijous dia 12, quan s’inaugurarà la carpa del Trocathlon i les 

persones interessades podran venir a descobrir els productes que poden reutilitzar.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment té a veure amb la visibilitat que Decathlon 

Blanes vol donar al seu compromís amb la sostenibilitat, fent-ho d’una manera pràctica 

i demostrable. Es voldria obtenir, a final de la jornada, una bona reputació i una millora 

de la imatge corporativa per part de l’empresa, i també resultats econòmics i 

representatius en relació amb el projecte Segona Vida en el qual treballa Decathlon a 

diari.  

Es tracta d’un acte global que es duu a terme a diferents botigues Decathlon cada cert 

temps, i aquest és el torn de Decathlon Blanes. No es tracta d’un esdeveniment que 

compti amb col·laboració d’empreses a nivell extern. 

Parlant dels objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

persones interessades puguin comprar, vendre o renovar el seu material esportiu 

en un procés sostenible i responsable a nivell de medi ambient.  

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha la idea d’aconseguir guanyar notorietat i 
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divulgar certs valors per part de Decathlon Blanes, posicionant-se en el seu 

sector com una empresa amb un compromís mediambiental clar i que es porta 

a la pràctica. No obstant, en aquest cas també té un pes important l’interès 

econòmic de l’empresa, facturant quantitats importants en un procés d’economia 

circular i sostenible.  

El target d’aquest esdeveniment serà tot tipus de persona interessada en l’esport i en 

la cura del medi ambient que tingui ganes de vendre, comprar o renovar el seu material 

esportiu. 

El missatge principal que es vol donar a conèixer, tal i com ja s’ha comentat, és que 

l’empresa Decathlon Blanes cuida el medi ambient en el seu dia a dia i en el  cicle de 

producció dels seus articles, i que lluita per reutilitzar els productes sempre que sigui 

possible, donant-los una segona, tercera, quarta vida o tantes com sigui possible. 

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment tindrà lloc del dia 12 fins al 22 de maig, encara que el dia clau serà el 

de la inauguració, el dijous 12 de maig. Es vol aprofitar l’inici dels mesos d’estiu i l’interès 

d’aquestes dates pels esportistes a l’hora de posar-se en forma per oferir-los bons 

productes a preus molt assequibles.  

No hi ha una franja horària que determini l’inici o el final de l’esdeveniment, tant en el 

dia de la inauguració com en la resta de dies, qualsevol client podrà visitar la carpa 

Trocathlon en l’horari de botiga oberta, de les 9 del matí fins les 21 del vespre.  

Localització 

La carpa de Trocathlon es situarà a l’exterior de la botiga Decathlon Blanes, i sempre hi 

haurà mínimament un col·laborador responsable de custodiar-la i atendre a tots aquells 

clients interessats en adquirir o vendre algun producte.  

En cas que les condicions meteorològiques siguin desfavorables en algun dels dies, la 

carpa es pot entrar fàcilment dins la botiga i dur a terme l’acte des de l’interior.  

Participants 
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No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una “fira” voluntària i hi pot participar tothom que estigui interessat, sense 

inscripció requerida.  

Menjar i begudes 

Tenint en compte que es tracta d’un esdeveniment a la botiga, no hi ha menjar i begudes 

disponibles per a les persones que visitin la carpa a menys que vulguin adquirir-ho dins 

la pròpia botiga.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per al transcurs esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de la fira, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus valors entre la societat, s’han establert de manera concreta els 

següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a la botiga de blanes 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que a la zona dels fets hi hagi un equip de seguretat per a qualsevol incidència 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

En aquest cas no s’han dut a terme estimacions pressupostàries massa extenses ja que 

no és un esdeveniment que suposi despeses importants per a l’empresa més enllà de 

la decoració i la comunicació que es vulgui fer anvers la carpa el dia de la inauguració. 

Es tracta d’un procés de compravenda el qual Decathlon no suposa grans inversions 

econòmiques per a Decathlon Blanes en primer terme.  

• Cartellera local i flyers en format imprès 70% 

• Decoració de la carpa 10% 

• Seguretat addicional 10% 

• Possibles imprevistos 10% 
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No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior de la nau que conforma la botiga 

Decathlon Blanes; d’aquesta manera, es veu des de l’aparcament del centre comercial 

i crida l’atenció dels possibles clients. L’aparcament pròpiament dit no resulta un 

problema en aquest cas tenint en compte que els clients en poden menester les 224 

places de manera gratuïta i sense límit de temps sempre que la botiga sigui oberta. 

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment. El Timing que es presenta a continuació fa 

referència al del dia de la inauguració, tenint en compte que la resta de dies serà un 

procés rutinari, com si d’una secció més de la botiga es tractés, ja que la podran visitar 

els clients que vulguin i quan vulguin mentre la botiga sigui oberta.  

7:00h: muntatge de la carpa i tots els productes recaptats 

8:30h: gravació de contingut per a les xarxes socials de Decathlon Blanes, amb la 

finalitat de mostrar la carpa i els seus productes, i animar als seguidors a visitar-la 

9:00h: inici de les hores de comerç 

21:00h: tancament de la botiga i recollida de la carpa fins l’endemà 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert únicament pel perfil a Instagram de Decathlon Blanes, a 

través del qual es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 
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• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a l’empresa 

Decathlon Blanes, i als clients que comprin o venguin productes a la carpa, no resultarà 

necessari cap tipus de contracte ni assegurança.  

El procés a seguir és el següent:  

Un client interessat en vendre el producte portarà el mateix a la botiga Decathlon Blanes, 

la qual li custodiarà l’article fins que un altre client s’interessi per comprar-lo. En aquest 

moment, el venedor rebrà un xec a consumir a Decathlon amb l’import marcat pel 

producte que hagi venut. És un procés de compravenda en el qual l’intermediari és 

Decathlon, qui ja verifica l’estat del producte i la seva viabilitat. A més, un cop el 

comprador adquireix el seu producte de segona mà, aquest té la mateixa garantia que 

si el comprés totalment nou, de fins a 3 anys; en cas que no li convenci o el vulgui 

retornar, Decathlon li farà un reemborsament econòmic en forma de xec que podrà 

gastar a qualsevol botiga Decathlon. Es tracta d’un procés win-win en el que tant el 

comprador, com el venedor, com la pròpia empresa Decathlon obtenen beneficis.  

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes, més enllà dels propis 

clients que comprin o venguin material esportiu.  

MOBILIARI I DECORACIÓ 

Tenint en compte que l’acte es durà a terme a l’exterior de la botiga Decathlon Blanes, 

no resulta necessària una despesa massa important en decoració i mobiliari. El dia de 

la inauguració es decorarà la zona amb globus i cinta dels colors corporatius i també de 

color verd com a símbol de reciclatge i sostenibilitat. 

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 
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Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Seguretat - - 0€ 

TOTAL                                                                      260€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador; el mateix succeeix en el cas del personal de seguretat, ja que, com amb la 

resta d’esdeveniments, serà pertanyent a l’empresa que ja coopera amb Decathlon a 

diari, Prosegur. 

Tot i que no consti dins el pressupost, la/les persones responsables del projecte Segona 

Vida i Decathlon Ocasió a Decathlon Blanes, s’encarregaran de fer una estimació dels 

beneficis econòmics que s’obtindran amb la fira, per tal de fer-ne balanç un cop aquesta 

hagi acabat i poder valorar fins a quin punt ha resultat rentable i com es pot progressar 

o millorar de cares a la següent.  

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, atenent 

a que es tracta d’un acte informal al qual els clients podràn accedir sense cap vestuari 

prèviament estipulat. Els col·laboradors de Decathlon Blanes sí portaran el seu 

corresponent uniforme.  

ITIWIT GAME BLANES 

Atenent a que no és un esdeveniment organitzat per Decathlon Blanes sinó que 

l’empresa només hi té presència, no s’ha fet un estudi tant exhaustiu ni detallat sobre 

quin serà el funcionament de l’acte.  

L’empresa The Sup Paradise s’encarregarà de qualsevol tema d’organització de 

l’esdeveniment, i Decathlon Blanes només hi tindrà presència en relació amb la 

utilització dels seus productes. Aquest, és un fet que pot beneficiar enormement a 
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l’empresa tenint en compte que és una cursa que abarca a un gran nombre de persones 

que competeixen en paddle surf arreu del món, i que és una molt bona oportunitat per 

donar-se a conèixer.  

Els col·laboradors de la secció d’esports d’aigua de Decathlon Blanes, tanmateix, tindran 

l'oportunitat de testar els productes a cost 0 durant la cursa, amb la finalitat de viure una 

bona experiència com a venedors i tenir un contacte directe amb els articles que 

comercialitzen cada dia, conèixer-los millor i així també millorar el seu discurs de venda 

de cares als clients.  

 

JUNY 2022 

JORNADA FUTBOLÍSTICA 

El mes de Juny es tradueix en el fi de l’etapa escolar per als nens i estudiants i en el 

començament de l’estiu. Si unim aquests dos termes i els convertim en un 

esdeveniment, no pot ser altre que esports a l’aire lliure i en relació amb l’aigua. És per 

això, que l’acte esportiu del mes de Juny s’enfocarà en l’execució d’una jornada 

futbolística que finalitzarà a la piscina municipal per celebrar-ne la obertura.  

L’esdeveniment tindrà lloc el proper dijous 23 de Juny, i el seu propòsit és agrupar 

infants de diferents edats en una jornada futbolística que acabi a la piscina.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment té a veure amb el gaudi de l’esport a l’aire 

lliure, especialment enfocat als infants, que donen per finalitzada l’etapa escolar durant 

tres mesos per gaudir de l’estiu. Es voldria obtenir, al final de la jornada, una bona 

reputació com a empresa a més d’haver aconseguir captar nous clients a poder acabar 

fidelitzant. 

Es tracta d’un acte organitzat i executat per l’empresa Decathlon Blanes, i que s’estima 

tingui lloc al camp de futbol i a la piscina municipal del municipi de Tordera, a uns 15 

minuts de la localitat de Blanes.  

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

esportistes assistents es sentin a gust i còmodes al llarg de la jornada, que es 

sentin a gust practicant esport i que n’aprenguin. Al mateix temps, que mentre 
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els infants gaudeixen de l’esport, els pares s’adonin de com ho fan gràcies als 

productes Decathlon.  

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de notorietat per a l’empresa 

Decathlon Blanes i, en conseqüència, aconseguir nous clients i fidelitzar-los.  

El target d’aquest esdeveniment seran nens i nenes d’entre 4 i 15 anys que tinguin 

interès pel futbol i els interessi passar una jornada sencera al voltant d’aquest esport.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és que aquest vetlla en tot 

moment per la satisfacció dels seus consumidors en la pràctica esportiva, i els organitza 

jornades esportives que posin en valor la validesa dels seus productes.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment tindrà lloc el 23 de Juny de 2022, coincidint amb el final de l’escola i 

l’inici de l’estiu, una data d’eufòria pels infants. S’ha considerat un dia òptim per a la 

realització d’aquest acte precisament per aquests motius. 

La franja horària en la qual s’estima que es dugui a terme l’esdeveniment abarca de les 

9 del matí fins les 6 de la tarda, unes nou hores en les quals els participants gaudiran 

del futbol i acabaran la jornada amb un bany a la piscina municipal.  

Localització 

Tal i com ja s’ha comentat, l’acte tindrà lloc al camp de futbol i a la piscina municipal de 

Tordera. Són zones esportives que es troben l’una al costat de l’altra, de manera que el 

desplaçament no resulta un problema sinó un aspecte a favor. S’ha considerat una 

localització oportuna, a més de per la proximitat amb el municipi blanenc, també tenint 

en compte que hi ha diversos col·laboradors a l’equip Decathlon Blanes que formen part 

del C.F. Tordera des de fa anys, i viuen el futbol de manera intensa com per transmetre 

la passió als més petits.  

Els esportistes comptaran amb els vestuaris del camp de futbol per poder fer els canvis 

de vestuaris que trobin pertinents.  
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Segons les previsions, tenint en compte el mes de l’any de què es tracta, les condicions 

meteorològiques seran favorables, de manera que no hi hauria d’haver problemes en 

aquest sentit a l’hora d’executar l’esdeveniment; no obstant, es valoraria l’opció de 

posposar-ho en cas que la meteorologia resultés un inconvenient.  

Participants 

Internament, l’equip Decathlon Blanes no ha realitzat una llista de participants o 

convidats a l’esdeveniment. No obstant, s’obriran les inscripcions uns dies abans del 

torneig per tal que s’apunti tothom que hi estigui interessat. El preu de la inscripció serà 

de 15€ per infant, sense distincions d’edat.  

Tot i això, de manera fixa hi haurà 8 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 

• Director de l’empresa 

• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de la secció d’esports col·lectius 

• 4 col·laboradors de la secció d’esports col·lectius / altres seccions però que 

practiquin futbol al C.F. Tordera 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes  

Menjar i begudes 

Es demanarà als infants que duguin esmorzar, dinar i aigua per tal de passar la jornada 

sencera. A més, en finalitzar la jornada podràn gaudir del servei de bar de la piscina 

municipal de Tordera.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de l’acte, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus valors entre la societat, s’han establert de manera concreta els 

següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment sigui proper a Blanes 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 
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• Que a la zona hi hagi un equip mèdic preparat per a qualsevol incidència física 

o de salut durant la ruta 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost establert 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 30% 

• Samarretes personalitzades 30%  

• Transport 20%  

• Seguretat i equip mèdic 10% 

• Possibles imprevistos 10% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, a dues zones esportives del 

municipi de Tordera.  

El punt de sortida serà el pàrquing de Decathlon Blanes, on un autocar recollirà a tots 

els participants i els durà fins al lloc dels fets. Un cop els infants arribin al camp de futbol, 

desenvoluparan el torneig amb normalitat, amb els seus respectius descansos per 

esmorzar i dinar, i la jornada acabarà amb una visita a la piscina municipal, on podran 

divertir-se i descansar. Un cop acabat el dia, l’autocar recollirà de nou a la mainada fins 

arribar a Decathlon Blanes, on es retrobaran amb els pares.  

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

8:15h: Arribada de l’autocar i dels col·laboradors a Decathlon Blanes 

8:30h: Arribada dels participants a Decathlon Blanes 

8:40h: Inici del camí fins a Tordera 
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8:55h: Arribada al camp de futbol de Tordera 

9:00h: repartició de grups per edats i explicació del funcionament de la jornada (Hi haurà 

un col·laborador per grup 1) 4 - 5 anys; 2) 6 - 8 anys; 3) 9 - 11 anys; 4) 12 - 15 anys); 

lliurament de samarretes personalitzades a cada jugador; inici del torneig. 

10:45h: descans per esmorzar 

11:15h: tornada al camp 

13:00h: descans per dinar 

13:30h: partits finals 

15:00h: piscina 

17:30h: recollida de l’autocar a la porta de la piscina municipal 

17:45h: arribada a Decathlon Blanes i recollida dels infants 

18:00h: revisió de que no quedi cap menor a l’autocar i fi de l’acte 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pel perfil a Instagram de Decathlon Blanes, a través del qual 

es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeos en directe durant l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

A més, també cobriran l’acte Ràdio Tordera i el propi perfil d’Instagram de C.F. Tordera.  

CONTRACTES I ASSEGURANCES 
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Tenint en compte que l’esdeveniment s’adreça directament a menors, és important que 

les condicions i el funcionament de la jornada quedi explícit en un paper que puguin 

signar els seus pares o tutors legals per tal de consentir-ne la inscripció.  

D’aquesta manera, es redactarà un document que autoritzi als menors a participar en el 

torneig i també una sol·licitud de permís a l’ajuntament de Tordera per tal de poder fer 

ús de les seves zones esportives durant un dia sencer.  

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, los els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’un 

Torneig esportiu de Futbol a les instal·lacions del CF Tordera, situat a Ctra. de Tordera a 

Hortsavinyà, 08490, i de la piscina municipal de Tordera amb la mateixa direcció. Això 

causa que, en representació de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens comuniquem 

per fer-vos saber que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el proper dia 23 

de Juny de 2022, i les localitzacions exposades es troba en unes condicions òptimes per a 

l’execució de l’acte. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
 

 

ASSISTÈNCIA DE MENORS 

Jo, …………………………………………………., amb DNI ………………….. i com a 

representant legal pare / mare / tutor de …………………………………………………., amb 
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DNI ………………….., autoritzo l’assistència i participació del menor a l’esdeveniment 

Torneig de Futbol del proper 23 de Juny de 2022 a les zones esportives mencionades, a la 

localitat de Tordera, durant la totalitat de la jornada. Així mateix, autoritzo que el viatge del 

meu fill/a sigui a través d’autocar. 

Segell Decathlon Blanes                                       Signatura pare / mare tutor 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes, més enllà dels propis 

clubs que cediran els seus espais per tal de poder dur a terme l’acte. 

 

MOBILIARI I DECORACIÓ 

En aquest cas no es tenen en compte temes de mobiliari i decoració ja que es farà ús 

de zones de pràctica públiques que no requereixen cap canvi en aquest sentit per a la 

disputa del torneig.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST 

TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 60 pax 2€/pax 120 € 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 270€ 

 

Assegurances 

Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

Menors 1 1€/u 1€ 
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Detall 

participants 

Samarretes 

personalitzades 

60 3,5€/u 210€ 

TOTAL                                                                      862€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una jornada esportiva i en 

conseqüència vestiran roba i calçat adequats per la pràctica de futbol. A més, duran la 

samarreta que Decathlon Blanes els facilitarà a l’inici del torneig.  

 

JULIOL 2022 

SORTIDA PADDLE SURF 

Els mesos de Juliol i Agost venen marcats per l’estiu i la calor, i això fa que, 

inevitablement, moltes pràctiques esportives es basin en els esports d’aigua o bé en la 

pràctica indoor.  

Els esdeveniments de Juliol i Agost resultaran força similars entre sí, probablement 

comprenguin públics diferents segons la disciplina, però tindran objectius comuns. 

L’esdeveniment a dur a terme durant el mes de Juliol consistirà en una sortida 

organitzada per a la pràctica de Paddle Surf amb productes de la marca pròpia de 

Decathlon en aquesta disciplina, Itiwit.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és donar a conèixer les taules de Paddle 

Surf Itiwit des de la pràctica. D’una banda, es vol familiaritzar als venedors de la secció 

d’esports d’aigua a través d’aquesta vivència, i ajudar-los a assessorar als clients des 

dels lineals sota la veu de l’experiència. D’altra banda, es busca cridar l’atenció de la 

població amb aquesta pràctica esportiva, animar-los a provar-la si no ho han fet mai o a 
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perfeccionar la seva tècnica. A més, en darrera instància hi ha un objectiu econòmic per 

part de Decathlon Blanes, que busca obtenir beneficis a través de la pràctica.  

Es tracta d’un acte organitzat únicament per Decathlon Blanes, de manera que no 

comptarà amb la col·laboració d’altres empreses externes més enllà de Itiwit, que ja és 

la marca pròpia de Decathlon en aquest tipus de productes. 

Parlant dels objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

persones que participin en la jornada provin el producte, en valorin les qualitats 

i determinin quines són les seves sensacions o quin és el seu gran de satisfacció 

envers el mateix. D’aquesta manera, probablement s’acabin decidint o no per la 

compra. 

• Decathlon Blanes: La finalitat de l’esdeveniment a nivell intern, per Decathlon 

Blanes, no és una de sola: en primer lloc, tal i com ja s’ha comentat, es vol portar 

als col·laboradors a conèixer millor els productes que venen a diari als seus 

clients, per tal d’assessorar-los des de l’experiència; en segon lloc, atenent a que 

durant l’estiu Decathlon Blanes ofereix lloguer de taules de Paddle Surf i caiac, 

es vol posar en valor aquest servei i demostrar que posar-lo en pràctica pot 

resultar molt útil quan s’està indecís en el procés de decisió de compra. En darrer 

terme, Decathlon Blanes busca posicionar-se i augmentar la seva notorietat 

envers la seva competència, aportant qualitat a un bon preu, i finalment 

demostrar una vegada més quins són els valors corporatius de l’empresa, 

generositat, autenticitat, vitalitat i responsabilitat. 

El target d’aquest esdeveniment seran persones de diverses edats, especialment joves, 

que tinguin interès per iniciar-se o perfeccionar la seva tècnica en el món del Paddle 

Surf.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer, tal i com ja s’ha comentat, és que 

Decathlon Blanes és una empresa autèntica, que dona als seus clients la oportunitat de 

testar els productes abans de decidir-se per comprar-los, i que fomenta la pràctica 

esportiva a través de jornades. 

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 



 53 

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte dia 16 de Juliol de 2022, en plena temporada 

estival. Es vol aprofitar la temporada alta en lloguers de Paddle Surf per tal de fomentar 

aquest servei a la botiga Decathlon Blanes.  

La franja horària en la qual es durà a terme l’esdeveniment abarca de les 8 del matí fins 

la 1 del migdia, unes cinc hores en les quals els assistents podran practicar i gaudir del 

material de Decathlon a un molt bon preu. 

Localització 

L’esdeveniment tindrà lloc a la cala de St. Francesc de la localitat de Blanes. S’ha volgut 

escollir una platja local per tal de demostrar que no és necessari acudir a grans platges 

per iniciar-se o millorar en el món del Paddle Surf.  

Tenint en compte l’època de l’any, no s’estima que hi hagin d’haver complicacions a 

nivell meteorològic, però en qualsevol cas es valora l’opció de canviar el dia per 

qualsevol alteració meteorològica com a pla B.   

Participants 

No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una jornada esportiva que funciona a través d’inscripcions i hi pot participar 

tothom que hi estigui interessat.  

S’estima que la majoria de participants siguin joves, però s’acceptarà la participació de 

menors sempre que ho facin acompanyats dels seus pares o tutors legals. També es 

defensarà la idea pet friendly des de Decathlon Blanes, i es comunicarà que els gossos 

també seran benvinguts durant la pràctica, ja que cada vegada està més de moda 

practicar aquest tipus d’esport amb animals de companyia.  

No obstant, hi haurà de manera fixa 5 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 

• Director de l’empresa 

• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de la secció d’esports d’aigua de la botiga de Blanes 

• 3 col·laboradors de la secció d’esports d’aigua de la botiga de Blanes 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes 

Menjar i begudes 
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En el cas d’aquest esdeveniment, tenint en compte que resulta complicat determinar el 

nombre de persones que acudiran a la jornada, s’ha optat per aconsellar als participants 

que duguin una motxilla amb els aliments i la beguda necessaris de manera 

individualitzada per passar la jornada a la platja; no obstant, a la mateixa cala hi ha un 

restaurant on es podrà consumir sense problemes.  

 

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per al transcurs esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de la fira, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus productes entre la població, s’han establert de manera concreta 

els següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a la localitat de Blanes 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que l’esdeveniment ajudi a reivindicar el servei de lloguer de Paddle Surf de 

Decathlon Blanes 

• Que a la zona dels fets hi hagi un equip mèdic per a qualsevol incidència 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 30% 

• Material a fer servir 0% 

• Transport i aparcament 30%  

• Equip mèdic 20% 

• Possibles imprevistos 20% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  
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Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, a la cala de St. Francesc de la 

localitat de Blanes. 

El punt de trobada serà la pròpia cala de St. Francesc, on totes aquelles persones 

inscrites podran acudir de manera directa el dia i hora previstos. 

Tot i que el pàrquing de la cala és de pagament, un cop es tanqui el nombre 

d’inscripcions es reservaran places d’aparcament gratuïtes per als participants, que 

aniran a càrrec de Decathlon Blanes. 

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

7:00h: trobada de tots els col·laboradors de Decathlon Blanes a la cala per tal de 

preparar el material per a la pràctica i comprovar-ne l’estat (inflar les taules de paddle 

surf, preparar els rems i armilles de seguretat, etc.) 

7:45h: arribada dels participants a la platja 

8:00h: assignació d’un col·laborador per grup segons les franges d’edat o el nivell de 

pràctica de l’activitat, i explicació del funcionament de la jornada 

8:15h: temps d’aprenentatge i pràctica sobre la sorra abans de posar les taules a l’aigua 

8:30h: inici de la pràctica 

10:00h: descans per hidratar-se i esmorzar 

10:30h: segona part de la pràctica 

12:00h: ruta fins la cala més propera amb aquells participants que vulguin, probablement 

aquells qui s’hagin sentit més a gust amb la disciplina; descans a la sorra per la resta de 

participants. 

13:00h: fi de la pràctica i discurs d’agraïment i acomiadament 

13:15h: verificació i recollida del material 
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14:00h: abandonament de la platja i lliurament del material a Decathlon Blanes 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pel perfil a Instagram de Decathlon Blanes, a través del qual 

es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeos en directe durant l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment s’adreça a persones de diverses edats, inclosos 

els menors, és important que les condicions i el funcionament de la jornada quedi explícit 

en un paper que puguin signar els seus pares o tutors legals per tal de consentir-ne la 

inscripció.  

D’aquesta manera, es redactarà un document que autoritzi als menors a participar en el 

torneig i també una sol·licitud de permís a l’ajuntament de Blanes per tal de poder fer ús 

de la cala durant el transcurs de l’esdeveniment. 

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’una 

jornada de Paddle Surf a la cala de St. Francesc, situada a la localitat de Blanes, 17300. 

Això causa que, en representació de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens 

comuniquem per fer-vos saber que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el 
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proper dia 16 de Juliol de 2022, i la localització es troba en unes condicions òptimes per a 

l’execució de l’acte. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
 

 

ASSISTÈNCIA DE MENORS 

Jo, …………………………………………………., amb DNI ………………….. i com a 

representant legal pare / mare / tutor de …………………………………………………., amb 

DNI ………………….., autoritzo l’assistència i participació del menor a l’esdeveniment 

Jornada de Paddle Surf del proper 16 de Juliol de 2022 a la cala de St. Francesc, a la 

localitat de Blanes, de les 8 del matí fins la 1 del migdia.  

Segell Decathlon Blanes                                       Signatura pare / mare tutor 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 

MOBILIARI I DECORACIÓ 

En aquest cas no es tenen en compte temes de mobiliari i decoració ja que es farà ús 

d’una platja com a zona de pràctica pública que no requereix cap canvi en aquest sentit 

per a la disputa de la jornada.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 
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CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST 

TOTAL 

Cartellera / 

flyers 

Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Aparcament 30 places 5€/plaça (5 h) 150 € 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 150€ 

 

Material** 

Taules Paddle Surf, rems, 

armilles, neoprens, manxes 

 

- 

 

- 

 

0€ 

 

Assegurances 

Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

Menors 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      562€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador 

**no es contempla el cost del material ja que es farà servir el material de lloguer de la 

botiga Decathlon Blanes 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una jornada de Paddle Surf i en 

conseqüència vestiran banyadors o bikinis; l’equip de Decathlon Blanes també durà 

diferents talles de neoprè per qui en vulgui fer ús.  

AGOST 2022 

SORTIDA CAIAC 
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La sortida del mes d’Agost serà força similar a la del mes de Juliol; probablement amb 

canvis en el target de l’activitat però amb uns mateixos objectius.  

L’esdeveniment a dur a terme durant el mes de Juliol consistirà en una sortida 

organitzada per a la pràctica de Caiac amb productes de la marca pròpia de Decathlon 

en aquesta disciplina, Itiwit.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és donar a conèixer els caiac Itiwit des de 

la pràctica. D’una banda, es vol familiaritzar als venedors de la secció d’esports d’aigua 

a través d’aquesta vivència, i ajudar-los a assessorar als clients des dels lineals sota la 

veu de l’experiència. D’altra banda, es busca cridar l’atenció de la població amb aquesta 

pràctica esportiva, animar-los a provar-la si no ho han fet mai o a perfeccionar la seva 

tècnica. A més, en darrera instància hi ha un objectiu econòmic per part de Decathlon 

Blanes, que busca obtenir beneficis a través de la pràctica.  

Es tracta d’un acte organitzat únicament per Decathlon Blanes, de manera que no 

comptarà amb la col·laboració d’altres empreses externes més enllà de Itiwit, que ja és 

la marca pròpia de Decathlon en aquest tipus de productes. 

Parlant dels objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

persones que participin en la jornada provin el producte, en valorin les qualitats 

i determinin quines són les seves sensacions o quin és el seu gran de satisfacció 

envers el mateix. D’aquesta manera, probablement s’acabin decidint o no per la 

compra. 

• Decathlon Blanes: La finalitat de l’esdeveniment a nivell intern, per Decathlon 

Blanes, no és una de sola: en primer lloc, tal i com ja s’ha comentat, es vol portar 

als col·laboradors a conèixer millor els productes que venen a diari als seus 

clients, per tal d’assessorar-los des de l’experiència; en segon lloc, atenent a que 

durant l’estiu Decathlon Blanes ofereix lloguer de taules de caiac i paddle surf, 

es vol posar en valor aquest servei i demostrar que posar-lo en pràctica pot 

resultar molt útil quan s’està indecís en el procés de decisió de compra. En darrer 

terme, Decathlon Blanes busca posicionar-se i augmentar la seva notorietat 

envers la seva competència, aportant qualitat a un bon preu, i finalment 

demostrar una vegada més quins són els valors corporatius de l’empresa, 

generositat, autenticitat, vitalitat i responsabilitat. 
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El target d’aquest esdeveniment seran persones de diverses edats, especialment 

adultes, que tinguin interès per iniciar-se o perfeccionar la seva tècnica en el món del 

caiac, o que sentin passió pels esports d’aigua.   

El missatge principal que es vol donar a conèixer, tal i com ja s’ha comentat, és que 

Decathlon Blanes és una empresa autèntica, que dona als seus clients la oportunitat de 

testar els productes abans de decidir-se per comprar-los, i que fomenta la pràctica 

esportiva a través de jornades. 

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte dia 20 d’Agost de 2022, en plena temporada 

estival. Es vol aprofitar la temporada alta en lloguers de caiac per tal de fomentar aquest 

servei a la botiga Decathlon Blanes.  

La franja horària en la qual es durà a terme l’esdeveniment abarca de les 8 del matí fins 

la 1 del migdia, unes cinc hores en les quals els assistents podran practicar i gaudir del 

material de Decathlon a un molt bon preu. 

Localització 

L’esdeveniment tindrà lloc a la cala de St. Francesc de la localitat de Blanes. S’ha volgut 

escollir una platja local per tal de demostrar que no és necessari acudir a grans platges 

per iniciar-se o millorar en el món dels esports aquàtics.  

Tenint en compte l’època de l’any, no s’estima que hi hagin d’haver complicacions a 

nivell meteorològic, però en qualsevol cas es valora l’opció de canviar el dia per 

qualsevol alteració meteorològica com a pla B.   

Participants 

No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una jornada esportiva que funciona a través d’inscripcions i hi pot participar 

tothom que hi estigui interessat.  

S’estima que la majoria de participants siguin joves, però s’acceptarà la participació de 

menors sempre que ho facin acompanyats dels seus pares o tutors legals.  

No obstant, hi haurà de manera fixa 5 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 
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• Director de l’empresa 

• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de la secció d’esports d’aigua de la botiga de Blanes 

• 3 col·laboradors de la secció d’esports d’aigua de la botiga de Blanes 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes 

Menjar i begudes 

En el cas d’aquest esdeveniment, tenint en compte que resulta complicat determinar el 

nombre de persones que acudiran a la jornada, s’ha optat per aconsellar als participants 

que duguin una motxilla amb els aliments i la beguda necessaris de manera 

individualitzada per passar la jornada a la platja; no obstant, a la mateixa cala hi ha un 

restaurant on es podrà consumir sense problemes.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per al transcurs esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de la fira, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus productes entre la població, s’han establert de manera concreta 

els següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a la localitat de Blanes 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que l’esdeveniment ajudi a reivindicar el servei de lloguer de caiac de Decathlon 

Blanes 

• Que a la zona dels fets hi hagi un equip mèdic per a qualsevol incidència 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 30% 

• Material a fer servir 0% 
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• Transport i aparcament 30%  

• Equip mèdic 20% 

• Possibles imprevistos 20% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, a la cala de St. Francesc de la 

localitat de Blanes. 

El punt de trobada serà la pròpia cala de St. Francesc, on totes aquelles persones 

inscrites podran acudir de manera directa el dia i hora previstos. 

Tot i que el pàrquing de la cala és de pagament, un cop es tanqui el nombre 

d’inscripcions es reservaran places d’aparcament gratuïtes per als participants, que 

aniran a càrrec de Decathlon Blanes. 

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

7:00h: trobada de tots els col·laboradors de Decathlon Blanes a la cala per tal de 

preparar el material per a la pràctica i comprovar-ne l’estat (inflar els caiacs amb els 

respectius seients, preparar els rems i armilles de seguretat, etc.) 

7:45h: arribada dels participants a la platja 

8:00h: assignació d’un col·laborador per grup segons les franges d’edat o el nivell de 

pràctica de l’activitat, i explicació del funcionament de la jornada 

8:15h: temps d’aprenentatge i pràctica sobre la sorra abans de posar els caiacs a l’aigua 

8:30h: inici de la pràctica 

10:00h: descans per hidratar-se i esmorzar 

10:30h: segona part de la pràctica 
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12:00h: ruta fins la cala més propera amb aquells participants que vulguin, probablement 

aquells qui s’hagin sentit més a gust amb la disciplina; descans a la sorra per la resta de 

participants. 

13:00h: fi de la pràctica i discurs d’agraïment i acomiadament 

13:15h: verificació i recollida del material 

14:00h: abandonament de la platja i lliurament del material a Decathlon Blanes 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pel perfil a Instagram de Decathlon Blanes, a través del qual 

es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeos en directe durant l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment s’adreça a persones de diverses edats, inclosos 

els menors, és important que les condicions i el funcionament de la jornada quedi explícit 

en un paper que puguin signar els seus pares o tutors legals per tal de consentir-ne la 

inscripció.  

D’aquesta manera, es redactarà un document que autoritzi als menors a participar en el 

torneig i també una sol·licitud de permís a l’ajuntament de Blanes per tal de poder fer ús 

de la cala durant el transcurs de l’esdeveniment. 

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  
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present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’una 

jornada de Caiac a la cala de St. Francesc, situada a la localitat de Blanes, 17300. Això 

causa que, en representació de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens comuniquem 

per fer-vos saber que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el proper dia 20 

d’Agost de 2022, i la localització es troba en unes condicions òptimes per a l’execució de 

l’acte. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
 

 

ASSISTÈNCIA DE MENORS 

Jo, …………………………………………………., amb DNI ………………….. i com a 

representant legal pare / mare / tutor de …………………………………………………., amb 

DNI ………………….., autoritzo l’assistència i participació del menor a l’esdeveniment 

Jornada de Caiac del proper 20 d’Agost de 2022 a la cala de St. Francesc, a la localitat de 

Blanes, de les 8 del matí fins la 1 del migdia.  

Segell Decathlon Blanes                                       Signatura pare / mare tutor 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 

MOBILIARI I DECORACIÓ 
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En aquest cas no es tenen en compte temes de mobiliari i decoració ja que es farà ús 

d’una platja com a zona de pràctica pública que no requereix cap canvi en aquest sentit 

per a la disputa de la jornada.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST 

TOTAL 

Cartellera / 

flyers 

Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Aparcament 30 places 5€/plaça (5 h) 150 € 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 150€ 

 

Material** 

Caiacs, rems, armilles, 

neoprens, manxes 

 

- 

 

- 

 

0€ 

 

Assegurances 

Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

Menors 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      562€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador 

**no es contempla el cost del material ja que es farà servir el material de lloguer de la 

botiga Decathlon Blanes 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una jornada de Caiac i en 
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conseqüència vestiran banyadors o bikinis; l’equip de Decathlon Blanes també durà 

diferents talles de neoprè per qui en vulgui fer ús.  

 

SETEMBRE 2022 

CLASSE DE IOGA VORA EL MAR 

El mes de setembre ve marcat per la tornada a la rutina i els horaris, i no hi ha res millor 

per relaxar-se que una sessió de ioga vora el mar. Aprofitant la temperatura i la calma 

de la platja les últimes hores del dia, s’ha plantejat la organització d’un esdeveniment 

que agrupi a ioguis a nivell local. 

L’esdeveniment a dur a terme durant el mes de Setembre, per tant, consistirà en una 

classe de ioga a la platja de Blanes.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és establir un contacte directe amb el client 

a través del vincle esportiu, així com aconseguir captar possibles nous clients. Amb la 

organització d’aquest acte, Decathlon Blanes pretén apropar-se als seus usuaris i fer-

los partícips de l’esport en una activitat que podria convertir-se en rutinària per molts 

d’ells.  

Es tracta d’un acte organitzat únicament per Decathlon Blanes, de manera que no 

comptarà amb la col·laboració d’altres empreses externes més enl là de Kimjaly, que ja 

és la marca pròpia de Decathlon en la disciplina del ioga. 

Parlant dels objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

persones que hi participin descobreixin el món del ioga o s’hi endinsin encara 

més. Es vol demostrar com a través d’aquesta disciplina esportiva podran 

aconseguir alliberar tensions i sentir-se millor amb sí mateixos.  

 

 

• Decathlon Blanes: La finalitat de l’esdeveniment a nivell intern, per Decathlon 

Blanes, és apropar l’esport als seus clients d’una manera pràctica i a través dels 

seus productes, de manera que el que busca l’empresa amb aquest acte és 

captar a nous clients i fidelitzar-los i, al mateix temps, donar a conèixer els seus 
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productes a través de la pràctica esportiva. En darrera instància, i com a 

conseqüència d’aquests objectius esmentats, s’estima obtenir beneficis 

econòmics en productes de ioga a la botiga Decathlon Blanes.  

El target d’aquest esdeveniment seran persones de diverses edats, practicants o 

interessades en la pràctica de ioga.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer, tal i com ja s’ha comentat, és que 

Decathlon Blanes és una empresa autèntica que treballa des de la proximitat amb els 

seus clients, i els fa partícips de l’esport en tot moment, per tal que siguin ells mateixos 

qui en valorin els beneficis.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte dia 17 de Setembre de 2022 al vespre. Es vol 

aprofitar la bona temperatura d’aquesta època de l’any durant el vespre per dur a terme 

l’activitat. 

La franja horària en la qual es durà a terme l’esdeveniment anirà de les 19h de la tarda 

fins les 20:30h, una hora i mitja en la qual els participants podran practicar i gaudir de 

l’esport acompanyats dels experts en la disciplina de Decathlon Blanes. 

Localització 

L’esdeveniment tindrà lloc a la platja de Blanes, escollida amb la finalitat de fer d’aquest 

esdeveniment un acte global.  

Tenint en compte l’època de l’any, no s’estima que hi hagin d’haver complicacions a 

nivell meteorològic, però en qualsevol cas es valora l’opció de canviar el dia per 

qualsevol alteració meteorològica com a pla B.   

Participants 

No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una jornada esportiva que funciona a través d’inscripcions i hi pot participar 

tothom que hi estigui interessat.  

S’estima que la majoria de participants siguin persones joves o adultes, i majoritàriament 

dones ja que són el target principal de la disciplina.  
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No obstant, hi haurà de manera fixa 5 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 

• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de la secció d’esports de fitness de la botiga de Blanes 

• 2 col·laboradors  de la secció d’esports de fitness de la botiga de Blanes 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes 

Menjar i begudes 

No serà un esdeveniment que contempli menjar i begudes ja que únicament es farà 1h 

i 30 minuts d’activitat esportiva. Els assistents que vulguin poden dur la seva pròpia 

beguda.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per al transcurs esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de la fira, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus productes entre la població, s’han establert de manera concreta 

els següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a la localitat de Blanes 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que l’esdeveniment es dugui a terme amb productes Decathlon 

• Que a la zona dels fets hi hagi un equip mèdic per a qualsevol incidència 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 30% 

• Material a fer servir 30% 

• Transport i aparcament 0%  

• Personal 0% 



 69 

• Equip mèdic 20% 

• Possibles imprevistos 20% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, a la platja de la localitat de 

Blanes. 

El punt de trobada serà la pròpia platja, on totes aquelles persones inscrites podran 

acudir de manera directa el dia i hora previstos. 

No es contempla el tema de l’aparcament atenent a que s’estima que la majoria de 

persones acudeixin al lloc de l’esdeveniment a peu; no obstant, a uns 5 minuts de la 

platja hi ha un gran pàrquing gratuït on els assistents podran deixar els seus vehicles 

sense problemes.  

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

18:30h: arribada dels col·laboradors de Decathlon Blanes i preparació de l’espai i el 

material segons les inscripcions 

18:55h: arribada dels participants a l’activitat 

19:00h: inici de l’activitat amb un breu discurs i estiraments 

19:05h - 20:30h: desenvolupament de l’activitat 

20:30h: breu discurs d’acomiadament i fi de l’activitat 

20:45h: recollida de l’espai 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pel perfil a Instagram de Decathlon Blanes, a través del qual 

es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  
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• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeos en directe durant l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Per a la realització d’aquest esdeveniment únicament es prepararà una sol·licitud de 

permís a l’ajuntament de Blanes per tal de poder fer ús de la cala durant el transcurs de 

l’esdeveniment. 

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’una 

classe de ioga, situat a la platja de la localitat de Blanes, 17300. Això causa que, en 

representació de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens comuniquem per fer-vos saber 

que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el proper dia 17 de Setembre, i la 

localització es troba en unes condicions òptimes per a l’execució de l’acte. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
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PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 

 

MOBILIARI I DECORACIÓ 

En aquest cas no es tenen en compte temes de mobiliari i decoració ja que es farà ús 

d’una platja com a zona de pràctica pública que no requereix cap canvi en aquest sentit 

per a la disputa de la jornada.  

No obstant, sí es compta amb estoretes de ioga de regal per a tots els assistents.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport - - 0€ 

Personal* Col·laboradors - - 0€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 45€ 

Material de regal Estoretes de ioga 30 2,99€/u 89,70€ 

Assegurances Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      395,7€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador 

DRESS CODE 
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En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una jornada de ioga i en 

conseqüència vestiran roba adequada per a la pràctica. Les col·laboradores de 

Decathlon Blanes sí lluiran un conjunt sencer de ioga de la marca.    

 

OCTUBRE 2022 

RUTA SENDERISME 

El mes d’octubre entra dins una bona època en termes de muntanya i senderisme. La 

proposta per aquest mes és la organització d’una ruta per la muntanya a nivell local. 

L’esdeveniment tindrà lloc el proper dijous 23 de Juny, i el seu propòsit és agrupar a 

persones de diverses edats que tinguin ganes de formar-ne part.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment té a veure amb el gaudi de l’esport a l’aire 

lliure, després de passar els mesos de més calor de l’any. Es voldria obtenir, al final de 

la jornada, una bona reputació com a empresa a més d’haver aconseguir captar nous 

clients a poder acabar fidelitzant. 

Es tracta d’un acte organitzat i executat per l’empresa Decathlon Blanes, i que s’estima 

tingui lloc entre Blanes i Lloret de Mar, dues localitats veïnes.  

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són: 

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que les 

esportistes assistents es sentin a gust i còmodes al llarg de la jornada, que es 

sentin a gust practicant esport i que coneguin a altres esportistes amb les 

mateixes motivacions. Al mateix temps, que els participants s’adonin de la 

facilitat amb què podrien adquirir els productes que necessiten a Decathlon.  

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de notorietat per a l’empresa 

Decathlon Blanes i, en conseqüència, aconseguir nous clients i fidelitzar-los. 

Finalment, l’acte està subjecte, en darrera instància, a un propòsit a nivell de 

beneficis econòmics.  
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El target d’aquest esdeveniment seran joves i adults amb interès pel món del 

senderisme, i sense problemes podran adherir-s’hi famílies esportistes si així ho 

consideren.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és que aquest vetlla en tot 

moment per la satisfacció dels seus consumidors en la pràctica esportiva, i els organitza 

jornades esportives que posin en valor la validesa dels seus productes.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte dia 8 d’Octubre de 2022 al matí. Es vol aprofitar 

la bona temperatura d’aquesta època de l’any per tal de dur a terme l’activitat.  

La franja horària en la qual es durà a terme l’esdeveniment anirà de les 9 del matí fins 

la 1 del migdia, hores en les quals els participants podran practicar i gaudir de l’esport 

acompanyats dels experts en la disciplina de Decathlon Blanes. 

Localització 

L’esdeveniment tindrà el seu punt de sortida a la platja de la localitat de blanes, i 

recorrerà cales i jardins de la zona fins arribar al poble veí, Lloret de Mar. Es visitaran 

jardins com Pinya de Rosa o Marimurtra, i cales com S’Agulla o Treumal.  

Tenint en compte l’època de l’any, no s’estima que hi hagin d’haver complicacions a 

nivell meteorològic, però en qualsevol cas es valora l’opció de canviar el dia per 

qualsevol alteració meteorològica com a pla B.   

Participants 

No s’ha dut a terme una llista de participants o convidats com a tal, atenent a que es 

tracta d’una jornada esportiva voluntària i hi pot participar tothom que hi estigui 

interessat.  

S’estima que la majoria de participants siguin persones joves o adultes, i fins i tot famílies 

amb interès pel senderisme.  

No obstant, hi haurà de manera fixa 5 representants de l’empresa Decathlon Blanes: 

• Director de l’empresa 
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• Organitzadora de l’empresa 

• Responsable de la secció d’esports de muntanya de la botiga de Blanes 

• 2 col·laboradors de la secció d’esports de muntanya de la botiga de Blanes 

• Responsable de comunicació i xarxes a la botiga de Blanes 

Menjar i begudes 

No serà un esdeveniment que contempli menjar i begudes, sinó que s’animarà a cada 

persona a dur-ho de manera individual. S’ha considerat la opció més efectiva tenint en 

compte que serà difícil determinar el nombre de persones i els seus gustos alimentaris 

fins al moment dels fets.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per al transcurs esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de la fira, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus productes entre la població, s’han establert de manera concreta 

els següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a la localitat de Blanes o rodalies 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que l’esdeveniment es dugui a terme amb productes Decathlon, almenys per 

part dels col·laboradors 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 

• Adequar-se al pressupost 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 80% 

• Transport i aparcament 0%  

• Personal 0% 

• Possibles imprevistos 20% 
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No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior, entre Blanes i Lloret de Mar.  

El punt de trobada serà la pròpia platja de Blanes, on totes aquelles persones inscrites 

podran acudir de manera directa el dia i hora previstos. 

No es contempla el tema de l’aparcament atenent a que s’estima que la majoria de 

persones acudeixin al lloc de l’esdeveniment a peu; no obstant, a uns 5 minuts de la 

platja hi ha un gran pàrquing gratuït on els assistents podran deixar els seus vehicles 

sense problemes.  

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

8:45h: trobada de col·laboradors i assistents a la platja de Blanes 

8:55h: discurs previ a l'activitat i recordatori de la ruta 

9:00h: inici de l’activitat 

10:45h: descans per esmorzar i per hidratar-se 

11:15h: seguiment de l’activitat 

13:00h: fi de la ruta 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pel perfil a Instagram de Decathlon Blanes, a través del qual 

es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’acte 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Vídeos en directe durant l’esdeveniment 

• Publicació de stories durant tot l’esdeveniment 
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• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Per a la realització d’aquest esdeveniment únicament es prepararà una sol·licitud de 

permís als ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar per tal de poder fer ús de la cala durant 

el transcurs de l’esdeveniment. 

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’una 

classe de ruta senderista, entre la localitat de Blanes, 17300 i la de Lloret de Mar, 17310. 

Això causa que, en representació de l’empresa esportiva Decathlon Blanes, ens 

comuniquem per fer-vos saber que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el 

proper dia 8 d’Octubre, i la ruta es troba en unes condicions òptimes per a l’execució de 

l’acte. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 

 

Atentament,  

 

Decathlon Blanes 

 

…………………………… 
 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs Decathlon Blanes. 
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MOBILIARI I DECORACIÓ 

En aquest cas no es tenen en compte temes de mobiliari i decoració ja que al tractar-se 

d’un esdeveniment exterior no es requereix cap canvi en aquest sentit per a la disputa 

de la jornada.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST TOTAL 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport - - 0€ 

Personal* Col·laboradors - - 0€ 

Assegurances Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

TOTAL                                                                      261€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, però els 

participants seran conscients de que participaran a una jornada senderista i en 

conseqüència vestiran roba adequada per a la pràctica. Els col·laboradors de Decathlon 

Blanes sí vestiran productes de la marca.   

 

NOVEMBRE 2022 

JORNADA EQÜESTRE PER PERSONES AMB DISCAPACITAT 
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A més de ser una empresa compromesa amb l’esport i la proximitat amb el client a l’hora 

de practicar-lo, Decathlon és en sí mateixa una organització inclusiva, que vetlla per 

oferir llocs de treball i facilitats a nivell esportiu a totes aquelles persones amb 

necessitats més específiques. 

És per aquest motiu, que s’ha volgut dedicar l’esdeveniment del mes de Novembre per 

part de Decathlon Blanes a realitzar una jornada eqüestre per a persones amb 

discapacitat.  

L’acte tindrà lloc, concretament, dissabte dia 5 de Novembre de 2022, i es realitzarà de 

la mà amb Associació Eqüestre Blanes, club hípic amb el qual Decathlon Blanes ha 

firmat un dels seus primers convenis de col·laboració com a botiga. L’esdeveniment 

tindrà una durada d’unes sis hores aproximadament, de 9 del matí a 1 del migdia, temps 

en el qual els participants podran gaudir de diferents activitats prop dels cavalls i ponis 

de l’associació.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment recau aconseguir apropar l’esport a un grup 

de persones amb necessitats especials, per tal de fer-los experimentar una vivència 

única i gaudir de la natura i els animals en companyia. Es voldria obtenir, al final de la 

jornada, una bona reputació i una millora de la imatge corporativa per part de Decathlon 

Blanes i també d’Associació Eqüestre, així com donar a conèixer de manera més 

explícita l’afiliació entre aquestes dues institucions vinculades amb l’esport.  

Les úniques empreses que col·laboraran en aquest esdeveniment seran Decathlon 

Blanes i Associació Eqüestre Blanes, de manera que no hi haurà participació d’altres 

empreses a nivell local per tal d’executar la jornada.  

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són:  

• A nivell de participants: La finalitat de l’esdeveniment recau en aconseguir que 

les persones amb discapacitat sentin un tracte totalment transparent i d’igual a 

igual en una activitat que els faci gaudir de la natura i de l’esport. A més, que 

reconeguin l’empresa Decathlon Blanes com una institució que els fa partícips 

de l’activitat esportiva i que és propera amb ells. 

• A nivell d’empreses o entitats col·laboradores: Amb aquest esdeveniment, 

Associació Eqüestre Blanes busca un bon posicionament en termes d’inclusió, 

de la mà de Decathlon Blanes, a més de donar a conèixer de manera clara les 

instal·lacions del seu recinte exterior i els seus serveis. 
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• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de coneixença per part de la 

població, i de la societat en general, del nivell d’inclusió amb el què treballa 

Decathlon en el seu dia a dia. Es vol, a més, augmentar la notorietat per 

l’empresa i, en conseqüència, acabar aconseguint nous clients i fidelitzar-los. No 

obstant, a través d’aquest esdeveniment i de qualsevol altre, el que vol l’empresa 

és posar en valor i en pràctica els seus 4 valors fonamentals com a institució 

multinacional: responsabilitat, vitalitat, autenticitat i generositat. 

El target d’aquest esdeveniment seran persones amb qualsevol tipus de discapacitat, 

acompanyades - si així ho desitgen - dels seus familiars, i que tinguin ganes de passar 

una bona estona envoltats d’esport i natura.  

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és que l’esport no entén de límits 

ni per raons de raça, ni de sexe, ni de cap tipus de discapacitat, i que totes les persones 

amb interessos o finalitats esportives han de tenir exactament les mateixes facilitats per 

part de les empreses a l’hora de tenir contacte amb qualsevol esport.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment es contextualitza de manera concreta el dia 5 de Novembre de 2022. 

S’ha considerat una data oportuna per realitzar l’esdeveniment tenint en compte que, tot 

i tractar-se d’un esdeveniment exterior, no es veu condicionat per limitacions 

meteorològiques ja que es pot practicar durant tot l’any.  

La franja horària en la qual s’executarà l’esdeveniment comprèn de les 9 del matí fins la 

1 del migdia, temps en el qual els assistents podran gaudir del contacte amb els animals 

i amb la natura de manera directa i a través de diferents activitats lúdiques i esportives.  

Localització 

La localització de l’esdeveniment es focalitzarà a les instal·lacions de l’Associació 

Eqüestre Blanes, una zona de pràctica a l’aire lliure que permet un total contacte amb 

els animals.  

S’ha organitzat l’esdeveniment en un pensament de condicions meteorològiques 

favorables, encara que s’ha realitzat, paral·lelament, el plantejament d’un pla B en cas 
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de que aquestes previsions no es compleixin; en tal cas, es canviaria el dia de 

l’esdeveniment.  

Convidats 

En el cas d’aquest esdeveniment, no s’ha realitzat una llista de convidats, atenent a que 

es tracta d’una activitat esportiva amb un funcionament a través d'inscripcions. 

D’aquesta manera, tothom qui ho desitgi pot apuntar-se i participar. 

No obstant, s’ha cregut pertinent, a nivell d’institucions, que assisteixin a l’acte: 

Per part de Decathlon Blanes: 

• El director de l’empresa 

• La organitzadora de l’empresa 

• El responsable de la secció de natura de l’empresa 

• La responsable del departament d’inclusió de l’empresa 

• 2 col·laboradors de la secció de natura de l’empresa 

• La responsable de comunicació de l’empresa 

Per part de l’Associació Eqüestre: 

• El director de l’empresa 

• 5 monitors de l’empresa 

Menjar i begudes 

Tenint en compte que l’activitat únicament durarà un matí, s’animarà als participants a 

dur el seu propi esmorzar i beguda per tal d’alimentar-se i hidratar-se a la mitja part de 

l’esdeveniment.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb els 

resultats al final de la jornada, no obstant, es compta amb la possibilitat que futures 

modificacions puguin alterar-ne alguns aspectes. 

Tenint en compte que el que vol aconseguir Decathlon Blanes amb aquest acte esportiu 

és l’augment de notorietat i de coneixença dels seus valors corporatius de cares als 
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nous clients a través de la pràctica esportiva, s’han establert de manera específica els 

següents requisits a contemplar durant l’acte: 

• Fer servir l’espai d’una empresa afiliada a Decathlon Blanes, que al mateix temps 

sigui pròxima a la botiga 

• Que l’esdeveniment es dugui a terme durant el mes de Novembre 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que els espais a utilitzar siguin reservats amb antelació 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes 

• Adequar-se al pressupost establert 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Invitacions i cartellera local en format imprès 30% 

• Transport 0% 

• Menjar i begudes 0% 

• Despeses del recinte (il·luminació, aigua corrent, etc.) 20% 

• Seguretat 20% 

• Equip mèdic 20% 

• Possibles imprevistos 10% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l'esdeveniment es durà a terme al recinte de l’Associació 

Eqüestre Blanes, el qual compta amb les instal·lacions pertinents per tal d’executar 

l’esdeveniment amb garanties.  

Pel que a l’aparcament respecta, els assistents tindran espai a l’aire lliure per aparcar 

sense problemes, al mateix espai de la zona eqüestre.  

TIMING 

El factor temps és un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 
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8:30h: arribada dels col·laboradors de Decathlon Blanes al lloc de l’acte per repassar la 

organització de la jornada 

8:55h: arribada dels participants amb les seves famílies 

9:00h: discurs de benvinguda i distribució dels assistents per grup, per tal de dur a terme 

diverses activitats al mateix temps 

10:30h: descans per esmorzar i hidratar-se 

11:00h: segona part de l’activitat 

12:30h: espai per visitar l’associació de manera lliure i realitzar fotografies i discurs 

d’acomiadament 

13:00h: fi de l’activitat 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

L’esdeveniment serà cobert pels perfils a XXSS de les dues entitats (Decathlon Blanes 

i Associació Eqüestre); els respectius responsables de la gestió de xarxes de cada 

organització cobriran l’acte de manera total amb diferents tipus de contingut, 

especialment a la plataforma Instagram.  

En el cas de Decathlon Blanes, es realitzaran les següents accions a nivell de 

comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors al torneig 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Publicació de stories durant tota la jornada esportiva 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Vídeos en directe amb els participants i col·laboradors 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 
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Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a les entitats 

Decathlon Blanes i Associació Eqüestre Blanes, s’establiran acords entre ambdues 

parts de manera escrita i contractual dies abans d’executar l’acte.  

En aquest cas, s’han obviat els contractes a nivell de personal, ja que els col·laboradors 

que acudiran a l’esdeveniment són treballadors de cada entitat respectivament, i ja 

posseeixen contractes amb les seves empreses. Tampoc s’ha desenvolupat contracte 

a nivell de proveïdors atès que no hi haurà empreses externes que cobreixin l’acte.  

El que sí s’ha elaborat a més del contracte d’acord entre les dues entitats és una 

sol·licitud de permís legal per part de Decathlon Blanes i Espai Pàdel de cares a 

l’Ajuntament de Blanes, que demani permís de forma legal i escrita per tal de dur a terme 

l’esdeveniment en un dia i hora concrets, i a la localització propietat de l’entitat.  

En aquest cas, tot i poder acudir a l’acte persones menors d’edat, no s’ha elaborat cap 

tipus de document que n’autoritzi l’assistència donat que ho hauran de fer acompanyats 

dels seus pares o tutors legals.  

MODEL DE CONTRACTE ENTRE ENTITATS 

En nom de l’empresa Decathlon Blanes S.A, representada legalment per XXX, i adreçada 

en aquests cas a l’empresa Associació Eqüestre Blanes, representada legalment per XXX, 

se subscriu el present Contracte d’execució d’un acte esportiu, a realitzar a dia 5 de 

Novembre de 2022. 

Amb la signatura del present contracte, l’entitat esportiva Associació Eqüestre Blanes es 

compromet al compliment dels següents aspectes: 

• Ús exclusiu de les seves instal·lacions per a l’esdeveniment durant tota la jornada 

• Consentiment de creació i publicació de contingut fotogràfic o audiovisual a les 

instal·lacions durant tot l’esdeveniment 

• Responsabilització parcial (conjuntament amb Decathlon Blanes) i cerca immediata 

de solucions en relació amb qualsevol tipus d’imprevist o problemàtica a nivell de 

seguretat o de salut entre els assistents i/o personal de l’esdeveniment 

Tanmateix, Decathlon Blanes, amb la signatura del present contracte, es compromet al 

compliment dels següents aspectes: 
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• Responsabilització parcial (conjuntament amb Associació Eqüestre) i cerca 

immediata de solucions en relació amb qualsevol tipus d’imprevist o problemàtica a 

nivell de seguretat o de salut entre els assistents i/o personal de l’esdeveniment 

• Consentiment de creació i publicació de contingut fotogràfic o audiovisual en relació 

amb el personal de l’empresa durant tot l’esdeveniment 

La durada i distribució de la jornada de treball serà: tot el dia 5 de Novembre de 2022 de 

9:00 hores fins les 13:00 hores. 

Per constància i senyal de conformitat signen les parts, quedant l’original en poder del 

sol·licitant (Decathlon Blanes) i la còpia per al receptor (Associació Eqüestre) 

 

Empresa Decathlon Blanes     Associació Eqüestre 

 

………………………………     ……………………………. 

 

 

SOL·LICITUD DE PERMÍS LEGAL 

 

Decathlon Blanes i Associació Eqüestre Blanes,  

 

present: 

 

Amb la present venim a sol·licitar, los els permisos per tal de realitzar l’esdeveniment d’un 

Torneig esportiu de Pàdel a les instal·lacions d’Associació Eqüestre Blanes, situades a C/ 

Puig de la dona, 129, a la localitat de Blanes, 17300. Això causa que, en representació de 

l’empresa esportiva Decathlon Blanes, i el propi recinte esportiu Associació Eqüestre, ens 

comuniquem per fer-vos saber que projectem realitzar un esdeveniment a nivell esportiu el 

proper dia 5 de Novembre de 2022, i la localització exposada es troba en unes condicions 

òptimes per a l’execució de l’acte. 

 

Esperem la seva resposta, un acomiadament cordial. 
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Atentament,  

 

Decathlon Blanes i Associació Eqüestre Blanes 

 

…………………………… i …………………………….. 
 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs a les dues entitats afiliades, Decathlon 

Blanes S.A i Associació Eqüestre Blanes.  

MOBILIARI I DECORACIÓ 

Tenint en compte que les instal·lacions a fer servir per a l’execució de l’esdeveniment 

en qüestió seran les del propi centre esportiu Associació Eqüestre, no s’han contemplat 

despeses addicionals en relació amb el mobiliari i la decoració del local.  

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST TOTAL 

 

Assegurances 

Acord entitats 1 1€/u 1€ 

Sol. Permís 1 1€/u 1€ 

Cartellera / flyers Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Seguretat - - 0€ 

TOTAL                                                                      262€ 

Font: Elaboració Pròpia 
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*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador; el mateix succeeix en el cas del personal de seguretat, ja que, com s’ha 

comentat, serà pertanyent a l’empresa que ja coopera amb Decathlon a diari, Prosegur. 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, atenent 

a que es tracta d’un acte esportiu al qual tots els participants acudiran amb el vestuari 

adient per a la pràctica esportiva, roba còmoda. Qualsevol accessori d’hípica serà 

proporcionat pel centre. 

DESEMBRE 2022 

OXELO BOX 

El darrer esdeveniment de l’any anirà enfocat totalment a les festes de Nadal i a la secció 

protagonista de les mateixes, la secció de ciclisme; les bicicletes, patins i patinets són 

regals molt recurrent durant les festes de Nadal, i és per això que l’esdeveniment del 

mes de Desembre no pot centrar-se en una altra cosa.  

D’aquesta manera, l’esdeveniment del mes de desembre es disputarà concretament el 

dissabte dia 10 de Desembre de 2022, i consistirà en el muntatge d’un circuit lúdic a 

través del qual els més petits podran provar bicicletes, patins i patinets abans de fer la 

seva llista de desitjos i regals per a les festes de Nadal. Serà un esdeveniment que 

durarà la jornada sencera, ja que es durà a terme a botiga oberta i els assistents podran 

visitar-lo quan vulguin.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment recau en donar a conèixer els productes en 

qüestió per tal de fomentar-ne les vendes durant les festes de Nadal, a través de la 

posada en pràctica dels mateixos i el gaudi dels infants. Es voldria obtenir, al final de la 

jornada, una bona reputació i una millora de la imatge corporativa per part de Decathlon 

Blanes.  

Aquest acte no requerirà de la participació d’empreses externes a Decathlon Blanes.  

En relació amb els objectius de l’experiència, de manera concreta són: 
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• A nivell de convidats: La finalitat de l’esdeveniment és aconseguir que infants 

passin una bona estona practicant esport, i tant ells com els seus pares coneguin 

els productes de la secció de ciclisme mentre els posen en pràctica.  

• Decathlon Blanes: Tal i com ja s’ha comentat prèviament, entre els objectius 

principals d’aquest esdeveniment hi ha l’augment de notorietat per a l’empresa 

Decathlon Blanes i, en conseqüència, aconseguir nous clients i fidelitzar-los. No 

obstant, a través d’aquest esdeveniment i de qualsevol altre, el que vol l’empresa 

és posar en valor i en pràctica els seus 4 valors fonamentals com a institució 

multinacional: responsabilitat, vitalitat, autenticitat i generositat. 

El target d’aquest esdeveniment seran infants d’entre 4 i 15 anys, amb interès pel 

ciclisme i ganes de passar una bona estona. Indirectament, el target també són els pares 

de la mainada, ja que seran ells qui, en darrera instància, acabaran adquirint el producte 

en cas que decideixin fer-ho. 

El missatge principal que es vol donar a conèixer a través de l’execució d’aquest 

esdeveniment per part de l’empresa Decathlon Blanes és que es tracta d’una 

organització que fa als seus clients partícips de l’esport, i porta als seus clients a provar 

els productes de primera mà abans d’adquirir-los.  

INFORMACIÓ BÀSICA 

Data 

L’esdeveniment es contextualitza unes 3 setmanes de les festes de Nadal, 

concretament el dia 10 de Desembre de 2022. S’ha considerat una data oportuna per 

realitzar l’esdeveniment tenint en compte que el fet que els infants provin els productes 

a uns dies de les festes de Nadal dona marge als seus pares per adquirir-los en cas que 

desitgin fer-ho. 

La franja horària en la qual s’executarà l’esdeveniment abarca de les 9 del matí fins les 

9 del vespre, unes dotze hores en les que els infants podràn gaudir de la zona habilitada 

per provar els seus productes.  

Localització 

La localització de l’esdeveniment serà una zona habilitada de l’aparcament de la pròpia 

botiga Decathlon Blanes, on els infants podran seguir el circuit establert i practicar amb 

els productes que els agradin segons el seu rang d’edat. 
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És difícil determinar les condicions meteorològiques, però s’optarà per canviar el dia de 

l’activitat com a pla B si el dia de l’esdeveniment la climatologia resulta desfavorable.  

Convidats 

No s’ha realitzat una llista de convidats concreta ja que pot acudir a l’esdeveniment tota 

persona que ho desitgi, i tampoc es requerirà inscripció prèvia.  

No obstant, sí seran presents a la zona dels fets per part de Decathlon Blanes: 

• El director de l’empresa 

• La organitzadora de l’empresa 

• La responsable de xarxes socials de l’empresa 

• La responsable de la secció de ciclisme de Decathlon Blanes 

• 3 col·laboradors de de la secció de ciclisme de Decathlon Blanes 

Menjar i begudes 

No es contempla el servei de menjar i begudes ja que els infants no passaran moltes 

hores al recinte, sinó que entre famílies i mainada s’aniran fent el relleu, i mentre uns 

arriben els altres marxaran, així successivament durant el dia sencer.  

PLANNING I VISUALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Planning 

El Planning que es planteja per aquest esdeveniment estima ser coincident amb el 

resultat final de l’acte, no obstant, es creu en la possibilitat de que futures modificacions 

puguin alterar-lo.  

Tenint present que Decathlon Blanes vol augmentar la seva notorietat així com la 

coneixença dels seus valors entre la societat, s’han establert de manera concreta els 

següents requisits a complir en la planificació de l’acte: 

• Que l’esdeveniment s’ubiqui a la botiga Decathlon Blanes 

• Que l’esdeveniment es pugui dur a terme abans de les festes de Nadal 

• Que l’esdeveniment arribi al màxim nombre de persones possible 

• Que a la zona dels fets hi hagi un equip mèdic preparat per a qualsevol incidència 

física o de salut durant la ruta o durant la jornada 

• Professionalitat a l’hora de solucionar imprevistos o problemes al llarg de 

l’esdeveniment 
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• Adequar-se al pressupost establert 

En relació amb les estimacions pressupostàries, la idea inicial plantejada de cares a 

Decathlon Blanes és la següent:  

• Cartellera local i flyers en format imprès 40% 

• Transport 0% 

• Personal 0% 

• Seguretat i equip mèdic 50% 

• Possibles imprevistos 10% 

No obstant, aquesta estimació acabarà de detallar-se a l’apartat de pressupost, i pot 

veure’s sotmesa a modificacions.  

Visualització de l’espai 

Tal i com s’ha comentat, l’acte es realitzarà a l’exterior de la botiga Decathlon Blanes, 

concretament a una zona habilitada del seu pàrquing.  

La zona serà limitada amb barreres per tal d’evitar, en termes de seguretat, que els 

infants accedeixin a la zona per la qual circularan els cotxes. 

TIMING 

El factor temps resulta un altre tema important a l’hora de coordinar i planificar 

l’esdeveniment, i és per això que s’ha volgut establir de manera clara quin serà el 

funcionament de l’acte en tot moment, i es presenta a continuació: 

7:00h: muntatge de la zona de pràctica 

8:00h: preparació de tot el material de ciclisme 

9:00h: arribada del personal mèdic i de seguretat, obertura de la botiga i inici de 

l’esdeveniment 

9:00 - 21:00h: transcurs de l’esdeveniment 

21:00h: tancament de la botiga 

21:10h: desmuntatge de la zona de pràctica 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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L’esdeveniment serà cobert pels perfils a XXSS de Decathlon Blanes, especialment a la 

plataforma Instagram.  

Es realitzaran les següents accions a nivell de comunicació:  

• Publicació de stories els dies anteriors a l’esdeveniment 

• Flyers i comunicació en cartells els dies anteriors a l’acte 

• Publicació de stories durant tota la jornada esportiva 

• Creació d’una carpeta de stories destacades a mantenir en el perfil de Decathlon 

Blanes, on hi constin totes les stories publicades abans, durant i després de la 

jornada en relació amb l’esdeveniment 

• Vídeos en directe amb els participants, amb els col·laboradors i amb els 

convidats especials a l’acte 

• Publicació de les 3 millors fotografies al feed del perfil un cop finalitzada la 

jornada, seguint amb l’estètica del perfil prèviament consolidada 

• Sorteig en finalitzar la jornada, de dues bicicletes 

No hi haurà mitjans de comunicació externs a les entitats que cobreixin l’acte. 

CONTRACTES I ASSEGURANCES 

Tenint en compte que l’esdeveniment a dur a terme únicament implicarà a Decathlon 

Blanes, en aquest cas s’han obviat els contractes a nivell de personal, ja que els 

col·laboradors que acudiran a l’esdeveniment són treballadors l’entitat ja posseeixen 

contractes. Tampoc s’ha desenvolupat contracte a nivell de proveïdors atès que no hi 

haurà empreses externes que cobreixin l’acte.  

Tot i que els infants acudiran a l’esdeveniment amb els seus pares, sí s’ha elaborat un 

document a signar pels pares, mares o tutors legals en relació amb l'assistència i 

participació de menors a l’esdeveniment, que s’haurà de signar abans de que cada 

infant comenci a participar.  

ASSISTÈNCIA DE MENORS 

Jo, …………………………………………………., amb DNI ………………….. i com a 

representant legal pare / mare / tutor de …………………………………………………., amb 
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DNI ………………….., autoritzo l’assistència i participació del menor a l’esdeveniment 

Oxelo Box del proper 10 de Desembre de 2022 a Decathlon Blanes, a la localitat de Blanes. 

Segell Decathlon Blanes                                       Signatura pare / mare tutor 

 

 

PROVEÏDORS / COL·LABORADORS EXTERNS 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, es tracta d’un esdeveniment que no contempla 

l’ús de proveïdors ni col·laboradors externs. 

MOBILIARI I DECORACIÓ 

Tenint en compte que les instal·lacions a fer servir per a l’execució de l’esdeveniment 

en qüestió seran les del propi centre Decathlon, no s’han contemplat despeses 

addicionals en relació amb el mobiliari i la decoració del local, més enllà de la col·locació 

de barreres de seguretat proporcionades per l’ajuntament de Blanes. 

PRESSUPOST. Despeses per a Decathlon Blanes 

CATEGORIA MATERIAL UNITATS COST/UNITAT COST 

TOTAL 

Assegurances Menors 1 1€/u 1€ 

Cartellera / 

flyers 

Cartellera local 50 3€/u 150€ 

Flyers 500 0,22€/u 110€ 

Transport Transport 0 0 0€ 

 

 

Personal* 

Col·laboradors - - 0€ 

Seguretat - - 0€ 

Barreres de seguretat 10 15€/u 150€ 

Personal mèdic 2 pax 15€/h/pax 360€ 
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Material 

Bicicletes, patinets, patins, 

cascs, accessoris 

 

- 

 

- 

 

0€ 

TOTAL                                                                      771€ 

Font: Elaboració Pròpia 

*el personal no suposa una despesa addicional per a Decathlon Blanes atenent a que 

cobrarà per les hores realitzades com a temps dins el seu contracte laboral com a 

treballador; el mateix succeeix en el cas del personal de seguretat, ja que, com s’ha 

comentat, serà pertanyent a l’empresa que ja coopera amb Decathlon a diari, Prosegur. 

*no s’han contemplat despeses a nivell de material tenint en compte que bicicletes, 

patinets, patins, cascs i proteccions seran de la pròpia botiga Decathlon Blanes, 

elements que, després del seu ús, es posaran a la venda com a productes de Decathlon 

Ocasió (productes en perfecte estat o amb danys mínims però que han estat utilitzats i 

per tant es venen com a productes de segona mà a un preu rebaixat) 

DRESS CODE 

En el cas de l’esdeveniment en qüestió no s’ha estipulat un dress code concret, atenent 

a que es tracta d’un acte esportiu informal al qual tots els infants acudiran amb la roba 

que duguin posada. Qualsevol accessori a nivell de protecció durant la pràctica, serà 

proporcionat per Decathlon Blanes.  
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