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Un Cactus et pot canviar la vida..

ELS PREMIS CACTUS
Els Premis Cactus tenen com a objectiu donar
rellevància als millors projectes de màrqueting,
comunicació, desenvolupament tecnològic i disseny
on line de Catalunya i Catalunya Nord.
Els Premis Cactus són creativitat, innovació, emoció
i talent.
La sisena edició de la gala dels Premis Cactus es
realitzarà el dimecres 6 de maig de 2020 al Teatre
Municipal de Girona.

QUI ELS ORGANITZA?
Fa 6 anys, l'Associació de Professionals
del Màrqueting i les Vendes de Girona i
L'Associació Digitals Girona es va unir
per crear els Premis Cactus.
Aquest 2020, coincidint amb la 6ª edició,
es crea l'Associació Premis Cactus que
permet continuar amb aquest projecte
engrescador, creatiu i ple de talent per
descobrir.

ELS GUARDONS

El creador del guardó és el dissenyador industrial Pep Farrés.
Ell va dissenyar el model i partir de la segona edició els guardons es lliuren a diferents
artistes de totes les categories per tal que els custumitzin de manera que cada guardó és
converteix en una peça única i especial per cadascun del guanyadors.

CATEGORIES PREMIADES
MILLOR WEB
MILLOR APP
MILLOR PROJECTE TECNOLÒGIC
MILLOR INNOVACIÓ DE PRODUCTE
INSTAGRAMER DE L'ANY
MILLOR CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
MILLOR CAMPANYA DE MÀRQUETING
YOUTUBER DE L'ANY
MILLOR VIDEOJOC
MILLOR CAMPANYA DE MÀRQUETING SOCIAL
GRAN PREMI CACTUS
CACTUS HONORÍFIC

GALA 2019

600

30

Assistents

Col·laboradors

300
Professionals
del sector

10%
Internacional

513
Visualitzacions
de persones que
varen seguir la
Gala en directe
a través
d’internet

PATROCINI
Els Premis Cactus no serien possible sense la col·laboració d'entitats públiques i empreses privades
que donen suport al projecte desde el seu inici. Com en altres edicions, comptem amb el suport de
la Generalitat de Catalunya, La Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona.
Patrocinant els Premis Cactus ajudaran a premiar el talent català i, a canvi, oferirem a
l'empresa/entitat patrocinadora:
•Millorar la imatge de la marca o de l'empresa
•Incrementar la seva notorietat
•Comunicar un missatge d’empresa sensible
•Ampliar el seu públic/mercat
•Introduir un nou producte

PATROCINADOR I COL·LABORADORS ALTRES EDICIONS

MODALITATS DE PATROCINI
PATROCINADOR
PRINCIPAL

Logotip al Photocall
Logotip a la web
www.premiscactus.com
Logotip al programa de mà
Martí Gironell esmentarà l’empresa
durant la Gala
Possibilitat de lliurar un guardó
Llotja exclusiva per a convidats
4 entrades a platea
Sampling de producte als assistents
Menció al material promocional

PATROCINADOR
SOCIAL

PATROCINADOR
CATEGORIA
PREMI

COL·LABORADOR
DE LA GALA

COL·LABORADOR
CÒCTEL

PATROCINADOR PRINCIPAL
El Patrocinador Principal dels Premis Cactus 2020 obtindrà:
•El logo de la seva empresa tindrà un espai exclusiu al photocall, juntament amb el logotip de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona.
•El logo de la seva empresa tindrà un espai exclusiu a la web www.premiscactus.com, mencions a les xarxes
socials, aparició a les newletters, menció a la roda de premsa i aparició a les comunicacions prèvies i posteriors a
la gala.
•El logo de la seva empresa tindrà una pàgina sencera al programa de mà dels assistents Possibilitat de lliurar el
guardó que esculli a dalt de l'escenari.
•Martí Gironell, presentador de la Gala, esmentarà la seva empresa durant la gala com a patrocinador principal.
•Disposarà d'una llotja exclusiva per els seus convidats durant la gala al costat de l'escenari, o bé 5 cadires a
platea al costat de protocol.
•Possibilitat de Sampling de producte als assistents.

5.000€
Si els serveis de l'empresa patrocinadora fossin necessaris per a la realització de la gala tindria prioritat de convertir-se en proveidor de la gala i recuperar, de forma immediata, part de
la inversió

PATROCINADOR SOCIAL

PATROCINI DEL GUARDÓ MILLOR CAMPANYA MARQUTEING SOCIAL
El Patrocinador Social, és aquell que només esponsoritza el premi a la millor campanya de màrqueting social a
l'associació sense ànim de lucre que hagi guanyat per sobre les altres a la votació del jurat. L'empresa
patrocinadora social obtindrà:
•Pujar a l'escenari a lliurar el guardó en nom de la seva empresa
•Disposar d'una llotja exclusiva durant l'esdeveniment
•Martí Gironell, conductor de la gala, farà esment a aquest patrocini quan parli d'aquest guardó
•Tindrà accés exclusiu als projectes que es presentin a aquesta candidatura i un membre de l'empresa podrà
exercir de membre del jurat només en aquesta categoria.
•Logotip i menció a l'empresa al programa de mà dels assistents a l'apartat MILLOR CAMPANYA DE
MARQUETING SOCIAL
•Menció a les xarxes socials i menció especial a la nota de premsa posterior a la gala

3.000€
Si els serveis de l'empresa patrocinadora fossin necessaris per a la realització de la gala tindria prioritat de convertir-se en proveidor de la gala i recuperar, de forma immediata,
part de la inversió

PATROCINADOR D’UNA CATEGORIA DE PREMI
El Patrocinador d'una Categoria és aquell que només esponsoritza el premi a una categoria en concret. En aquest
cas l'empresa patrocinadora obtindrà:
•Pujar a l'escenari a lliurar el guardó en nom de la seva empresa.
•Disposar de 4 entrades a platea durant l'esdeveniment
•Martí Gironell, conductor de la gala, farà esment a aquest patrocini quan parli d'aquest guardó.
•Possibilitat de sampling de producte als assistents
•El logo de la seva empresa tindrà un espai al photocall.
•El logo de la seva empresa tindrà un espai exclusiu a la web www.premiscactus.com, mencions a les xarxes socials,
aparició a les newletters, i comunicacions prèvies i posteriors a la gala.
•El logo de la seva empresa tindrà una pàgina sencera al programa de mà dels assistents

1.000€
Si els serveis de l'empresa patrocinadora fossin necessaris per a la realització de la gala tindria prioritat de convertir-se en proveidor de la gala i recuperar, de forma immediata,
part de la inversió

COL·LABORADOR
El Col·laborador és aquella figura tant necessària per a la realització d'un
esdeveniment com el patrocinador. La diferència principal és que el col·laborador
farà la seva aportació amb producte o servei i no amb diners.
El col·laborador de la gala haurà de:
•Aportar productes o serveis per un valor mínim de 1000€
•Aportar de tot el material necessari per a la seva promoció
•L'empresa és responsable de portar i recollir el seu material el dia de la gala al
Teatre Municipal de Girona
•Cal que hi hagi una persona de contacte de l’empresa en tot moment durant la
gala
•L'empresa col·laboradora és responsable del correcte funcionament dels seus
serveis (cambrers, hostesses)

COL·LABORADOR DE LA GALA
L'empresa col·laboradora de la gala obtindrà:
•
•
•
•
•
•
•

4 entrades a llotja durant l'entrega dels Premis Cactus
Possibilitat de sampling de producte als assistents
Logotip de la seva empresa en un espai al photocall a l'apartat col·aboradors
El logotip de la seva empresa apareixerà a la web: www.premiscactus.com a l’apartat “col·laboradors”
El logotip de la seva empresa apareixerà a la pàgina de patrocinadors i col·laboradors del programa de mà de
tots els assistents
Mencions a les xarxes socials durant les comunicacions prèvies i posteriors a l’esdeveniment
Logotip a les newsletters

La organització només facilitarà l’espai lliure disponible durant la post-gala per a que l’empresa col·laboradora faci la promoció dels seus productes o serveis. Si l’empresa
necessita material, la organització es pot encarregar de gestionar-ho, però les despeses que se’n derivin es facturaran a l’empresa col·laboradora.

COL·LABORADOR CÓCTEL
El Col·laborador Cóctel farà la seva aportació amb producte o serveis a la
zona del saló de Descans on tindrà lloc la post gala d'entrega dels Premis
Cactus 2020. El Col·laborador Cóctel obtindrà:
•2 entrades a llotja durant l'entrega dels Premis Cactus
•Possibilitat de sampling de producte als assistents
•Logotip de la seva empresa en un espai al rollup de la post gala
•El logotip de la seva empresa apareixerà a la web: www.premiscactus.com
a l’apartat “col·laboradors cóctel”
•Mencions a les xarxes socials durant les comunicacions prèvies i posteriors
a l’esdeveniment
•Possibilitat de portar material corporatiu (rollup, triptics..) a la zona post
gala de l'esdeveniment

Moltes gràcies per confiar en els Premis Cactus i
ajudar-nos a fer créixer aquest projecte.
www.premiscactus.com

