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01 /
Ser Patrocinador

Un entorn amable, positiu i fructífer
Un espai de relació entre les empreses privades,
la cultura i l'educació 
Amics de la Unió ofereix un entorn favorable per a comunicar,
tenir visibilitat i reforçar les vostres estratègies de comunicació
i objectius de manera original. 
L’essència de l’entitat canalitza el patrocini en una acció RSE
amb una contribució a la cultura i l’educació.
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Ser Patrocinador

L’Escola ofereix canals directes de comunicació a llarg termini i amb
regularitat, així com una programació d’activitats especials on realitzar
activacions dels patrocinis. El seu reconeixement al Territori és un valor
segur així com la reconeguda tasca d’activació cultural i d’educació que
l’entitat té a la comarca.
 CAU organitza i participa en esdeveniments de qualitat, en entorns de
S
renom i gaudeix de gran prestigi també en esdeveniments internacionals.
L es diferents activitats de l’entitat, fan possible un entorn on les marques
que s’uneixen al projecte troben sinèrgies. A més a més, hem dissenyat
unes propostes d’activacions especials per tal d’oferir recursos de
Comunicació Interna.
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02 /
Qui som?

Missió
Des dels seus inicis l’Escola de Música Amics de la Unió neix
amb una marcada vocació transformadora; entén la música
com una eina artística de primer ordre que ens ajuda en tots
els aspectes de la vida, del més cognitiu al més social. Per nosaltres
“els coneixements musicals no són una finalitat en si mateixos sinó
un mitjà per aconseguir els nostres objectius: els d’educar els nostres
alumnes en valors”. 
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Visió
És per això que a la nostra escola aprenem llenguatge musical i
harmonia, a tocar instruments i a cantar i ho fem per socialitzar-nos;
per poder fer concerts, audicions, enregistraments, colònies, trobades
o viatges que ens permetin treballar amb els nostres alumnes unes
competències que van molt més enllà: valors universals com lallibertat,
la igualtat, la solidaritat, la tolerància, el civisme o el compromís
i habilitatshumanes com l’interès per aprendre, la capacitat de
concentració, la coordinació o eltreball en equip. 
D’aquesta manera considerem que la base del bon funcionament
de l’escola és el seu teixit social.
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El Mètode 2020-2021
Aquesta formació musical i humana la podem oferir gràcies a un equip
de professors qualificat que, de forma flexible i creativa, segueix
una pedagogia comuna fruit de tot el que hem après al llarg d’aquests
vint-i-cinc anys. Durant tota la nostra trajectòria com a escola hem
pretès fer de la música una vivència personal, transcendent i inoblidable
per a cada un dels nostres alumnes, i així ho volem seguir fent.
 quest mètode, ha fet que les nostres formacions actuïn de manera
A
regular al Gran Teatre del Liceu, al Palau de la Música Catalana i a L’Auditori
de Barcelona entre d’altres escenaris de prestigi; participin en festivals,
certàmens i concursos internacionals i realitzin gires més enllà dels
Pirineus. Unes experiències úniques i extraordinàries que també
voldríem compartir amb tu. Ens hi acompanyes?
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Les Dades

952
Socis

3.842
Instagram

150
Concerts i Activitats

5.384
Facebook

11.250
Assistents / Públic
Impacte Social

921
Youtube
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03 /
Objectius

L’entitat té com a objectius:
1		
2		
3		
4		
5		
6
7		
8		
9		
10
11

Promoure l’activació cultural i l’educació musical
Promoure els valors de l’esforç i del treball en equip
Seguir oferint als alumnes entorns i escenaris motivadors
Reforçar els suports institucionals com a entitat
Participar en concursos nacionals i internacionals
Afavorir i reforçar el talent musical
Ampliar la formació dels educadors
Reforçar l’educació musical inclusiva
Treballar amb polítiques sostenibles i de conservació del medi ambient
Ampliar la participació en Concerts Benèfics
Consolidar l’Aula Virtual
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Projectes

Temporada artística

10

Les nostres formacions participen en produccions
i espais de renom.
Acompanyeu-nos al Gran Teatre del Liceu, al Palau
de la Música Catalana, al Teatre Auditori de Granollers
així com a festivals i concursos internacionals.

RSC

El paper transformador de la música esborra fronteres
de tot tipus. Des d’un projecte educatiu integrador fins
a col·laboracions amb diverses entitats solidàries d’àmbit
local, nacional i internacional, l’entitat participa en concerts
i activitats benèfiques. El canvi social que busquem passa
per un canvi mediambiental tant en la nostra estructura
com en el format de les nostres activitats.

Accessibilitat
i modernització

L’entitat celebrem 25 anys amb una nova imatge,
plataformes i web més accessibles i una aula virtual.

Enregistraments

Enregistraments audiovisuals multidisciplinars que
potencien la creativitat i ens permeten arribar molt
lluny a través de diferents plataformes audiovisuals.
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05 /
Formats
i Beneficis

Formats i beneficis que oferim:
Dins d’una comunicació online

• Canals digitals que recolzen els canals presencials
• Xarxes socials: FB, IG, Youtube, Twitter
• Website
• Aula Virtual
• Logotips, banners i anuncis en vídeo al principi dels documents
•
•
•
•
•

digitals i teasers de les produccions pròpies.
Presència en concerts en streaming
Patrocini del Concurs de Composició
Patrocini de les Audicions d’Instrument (2 per temporada)
Patrocini dels Divendres Musicals i Vetllades Musicals
Webinars i formacions online
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Formats i beneficis que oferim:
Dins d’un pla de comunicació offline

• Logotips, banners i anuncis en cartells
• Mencions en produccions pròpies
• Entrades per a concerts on som

• Patrocini de les Audicions

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

convidats i concerts propis
Invitacions per assajos d’estrenes
Enregistraments propis (CD, DVD’s...)
Logotips en articles promocionals
(bosses, carpetes, programacions,
agendes, programes de mà...)
Logotips en vestuari Escola Coral
i Directors de Cors
Patrocini del Concurs de Composició

•

d’Instrument (2 per temporada)
Patrocini dels Divendres Musicals
i Vetllades Musicals
Esdeveniments i concerts propis
Presència en conferències de premsa
Insercions en premsa
Mencions en reportatges i entrevistes
Pantalla al carrer Travesseres
Banners als vestíbuls de l’escola
i espais d’assaig
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i Beneficis

Formats i beneficis que oferim:
Dins d’una proposta d’expèriencies

• Concerts privats
• Coaching empresarial, motivació a través del cant coral / la música
• Activacions (prèvies a concerts, espais públics)
•
•

Presències en zones Hospitality (trobades amb artistes)
Beques d’estudi
Voluntariat dels col·laboradors
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Patrocinador d’Or
10.000 €
Patrocinadors d’Argent
5.000 €
Patrocinadors de Bronze
3.000 €
Col·laboradors
1.000 €
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 artners 
P
Presencia a canvi
de prestacions
(vestuari, transport...)
Media Partners
Acords amb mitjans
col·laboradors
Patrocinadors
Institucionals
Suport logistic
i cessió d’espais
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Taula de beneficis
per categoria de patrocinador
Llegenda
Dins d’un canal de comunicació online

Dins d’un canal de comunicació onffline

Dins d’una proposta d’experiències

• Canals digitals que recolzen els

• Logotips, banners i anuncis en cartells
• Mencions en produccions pròpies
• Entrades per a concerts on som

• Activacions (prèvies a concerts,

• Invitacions per assajos d’estrenes
• Enregistraments propis (CD, DVD’s...)
• Logotips en articles promocionals

• Presències en zones Hospitality

•
•
•
•
•
•
•
•
•

canals presencials
Xarxes socials: FB, IG, Youtube,
Twitter
Website
Aula Virtual
Logotips, banners i anuncis en vídeo
al principi dels documents digitals i
teasers de les produccions pròpies.
Presència en concerts en streaming
Patrocini del Concurs de Composició
Patrocini de les Audicions
d’Instrument (2 per temporada)
Patrocini dels Divendres Musicals
i Vetllades Musicals
Webinars i formacions online

convidats i concerts propis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(bosses, carpetes, programacions,
agendes, programes de mà...)
Logotips en vestuari Escola Coral
i Directors de Cors
Patrocini del Concurs de Composició
Patrocini de les Audicions
d’Instrument (2 per temporada)
Patrocini dels Divendres Musicals
i Vetllades Musicals
Esdeveniments i concerts propis
Presència en conferències de premsa
Insercions en premsa
Mencions en reportatges i entrevistes
Pantalla al carrer Travesseres
Banners als vestíbuls de l’escola
i espais d’assaig

espais públics)

• Coaching empresarial, motivació
a través del cant coral

(trobades amb artistes)

• Beques d’estudi
• Voluntariat dels col·laboradors
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10.000
Beneficis

Unitats

Concert privat

1

Coaching Empresarial

1

Anem de Concert VIP

(1+1) / 1

Logotip, banner en cartells de concerts i activitats
Logotip, banner i presència en formats streaming de concerts i activitats
Logotip en teasers de les produccions pròpies
Mencions en produccions pròpies
Entrades per a concerts grans produccions (Liceu, Auditori)
Entrades per a concerts producció pròpies
Invitacions per assajos d'estrenes, "Viu el Cor"
Presència en esdeveniments i concerts propis
Presència en conferències de premsa (2 per temporada)
Comunicació en Canals Digitals (crossing)
Presència en xarxes socials (medició actual) FB, IG, Youtube, Twitter (pla de xarxes)
Banner destacat en website
Logotip en website (visites)
Logotig en Aula Virtual
Patrocini del Concurs de Composició (offline i online)
Patrocini de les Audicions d'instrument (offline i online, 2 per temporada)
Patrocini dels Divendres Musicals i Vetllades Musicals (offline i online, 2 per temporada)
Patrocini de webinars i formacions online
Logotip en enregistraments propis (CD, DVD's…)
Logotip en bosses i carpetes d'escola
Logotip en programacions (2 per temporada)
Logotip en programes de mà d'activitats
Logotip en vestuari Escola Coral
Logotip en pantalla al carrer Travesseres
Banner al vestíbul de l'escola i espai d'assaig
Insercions en premsa (pla de comunicació)
Mencions en reportatges i entrevistes (pla de comunicació)
Beques d'estudi
Voluntariat dels col·laboradors

5x4 / 5x2 / 3x2

Or

5.000
Argent

3.000
Bronze

1.000
Col·laboradors Partners

Media

Institucional
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Realitzem:

• Contracte de Patrocini Publicitari subjecte a IVA i que permet
•

la deducció de l’import com a despesa de publicitat. 
Acords de col·laboració que no están subjectes a cap modalitat
administrativa ni fiscal.



Per informació:

• Amb un conveni de col·laboració amb una Fundació, l’empresa
patrocinadora podria deduir un mínim del 35% de l’import
aportat en l’impost de societats, segons la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, sobre Patrocini i Mecenatge.
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Pla de mitjans - Pla de Comunicació
59 Insercions | mencions en premsa local 
8 insercions | mencions en premsa digital
4 insercions | mencions en premsa nacional
5 insercions | mencions en premsa internacional
1 insercions | mencions en premsa especialitzada


Pla de xarxes
L’entitat disposa d’un pla de comunicació RRSS bidireccional
amb concursos, crossing amb artistes i professors (adjuntem excel).
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3.842
Instagram

952
Socis
548
81
296
27

Escola
SCAU
Llinars
Dosrius

881
864
656
523

Escola
Veus
Cor Jove
CCGR

150
Concerts i Activitats

5.384
Facebook

40
80
30

1.636 Escola
1.856 Veus
477 Cor Jove

Granollers
resta de Catalunya
fora de Catalunya

11.250
Assistents / Públic
Impacte Social

438
197
238

Cor Mixt
Cor Allegro
Llinars

768
276
371

CCGR
Cor Mixt
Llinars

67
25

Cor Jove
CCGR

921
Youtube
485
344

Escola
Veus
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Mecenes

Patrocinadors

Amb el suport de

Col·laboradors
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gràcies

