RURAL TRAIL 2021
Bigues i Riells del Fai

Proposta de

Patrocinis

La Rural Trail és una cursa esportiva organitzada per l’Associació
esportiva de La Mare del Tano. Dita associació neix a finals de 2018 de
la mà de 6 joves a cavall entre Bigues i Riells i Barcelona. Sis persones
motivades amb uns punts en comú força arrelats al món de l’esport i la
natura, tot plegat forjat en el context de l’escoltisme.
Les motivacions i els punts en comú van ser l’origen d’un petit projecte
que gràcies als joves del municipi va anar agafant forma i després de
tres exitoses edicions, vam decidir fer un pas endavant i fundar La Mare
del Tano, l’associació esportiva que ha de permetre canalitzar millor les
motivacions i oferir un espai a totes aquelles persones que comparteixin
aquestes passions. Un espai en el qual trobar un via d’escapament de la
vida rutinària, en un entorn sa i natural.
Per a dur a terme una cursa que mantingui l’essència que busquem,
necessitem la col·laboració i el finançament d’aquelles entitats i empreses
que valorin el que fem i comparteixin la nostra filosofia. A partir d’aquí
doncs, ens exposem obertament i fem la següent proposta de patrocini.

Missió
Arrelar una prova esportiva que respecti al màxim l’entorn i que
generi un ambient festiu, deixant la càrrega competitiva en un
segon pla.

Visió
Construir espais lúdic-esportiu en entorns naturals fomentant el
respecte i la vida saludable.

Valors
L’esport com a nexe d’unió
•
•
•
•

Respecte
Confiança
Integritat
Sostenibilitat

Rural Trail
Trail de muntanya a Riells del Fai de nivell tècnic mig-alt, amb avituallaments temàtics,
amb música, beure i menjar. Fins ara, totes les edicions s’han celebrat a mitjans de
setembre.

Les singularitats de la cursa
•
•
•

Sense cronometratge
Sense classificació
Sense premis

•
•

Amb avituallaments temàtics
Amb obsequis per tothom

Edicions anteriors
Any

Distància / Desnivell

Inscripcions

2016

11km / +600m

142

2017

13km / +600m

217

2018

13km / +700m

242

2019

Llarga: 17km Curta: 10km

305

2020

fuck

covid-19

2021

Llarga: 19km Curta: 10km

340 (previsió)

Xarxes Socials
•
•

Facebook - 750 seguidors
Instagram - 830 seguidors

Patrocinis
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Menció en el briefing
Aparició en els continguts audiovisuals
Publicacions exclusives a les nostres Xarxes Socials
Incloure el logo a la capçalera de la pàgina web de la Rural Trail
Aparició i link a la pàgina web de la Rural Trail
Aparició en el photocall
Logo a la bossa de roba que rebran les corredores i les voluntaries
Logo al dorsal - limitat a 1 patrocinador
Logo a la samarreta tècnica que posem a la venda per La Rural Trail limitat a 4 patrocinadors/es
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Tarifes

50€

100€

300€

400€

ALTRES TIPUS DE COL·LABORACIONS
Si t’agrada el que fem i voldries col·laborar però no t’encaixa cap de les propostes, i per exemple,
preferiries oferir-nos productos a preu reduit, o qualsevol altra fórmula, no dubtis en fer-nos un
mail a ruraltrailbir@gmail.com o contactar-nos per xarxes socials.
Parlem-ne!
Com més gran sigui la família, millor serà la cursa.

Imatges de mostra d’algunes de les accions
Publicacions exclusives a Xarxes Socials

Logo al photocall de la cursa

Incloure el logo a la capçalera de la pàgia web de la Rural Trail

Imatges de mostra d’algunes de les accions
Logo en el dorsal de la cursa

Logo a la samarreta

Segueix-nos!

rural_trail_bir

ruraltrailbir

Per a més informació:

www.ruraltrail.com

ruraltrailbir@gmail.com

