
PATROCINI 
AFTERWORK

CADA DIJOUS A PARTIR DE LES 18H



1. Presentació
El                                    som una comunitat de 120 empreses i 800 

persones que hi treballen aproximadament . El nostre objectiu és poder 

acollir al parc empreses innovadores  i convertir aquesta estada en un 

entorn de coneixement empresarial adequat perquè els sigui fàcil créixer . 

Al voltant d 'aquest objectiu , la dinamització de la comunitat que formem 

és un factor rellevant per crear un clima i entorn favorable per aquest 

procés . 

Parc TecnoCampus 

800 persones  

120 empreses  

Dinamitzar la comunitat 

https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa-emprenedoria


Què és l'Afterwork?

És un esdeveniment periòdic de dinamització de la comunitat social del 

Parc TecnoCampus , adreçat a totes les persones empresàries i 

treballadores de les empreses allotjades al parc , que es realitza cada 

dijous a partir de les 18 .00 hores . S 'ofereix als assistents l 'oportunitat de 

prendre un refresc , acompanyat d 'algun tipus d 'snack . Els refrescos es 

posen en gavetes metàl ·liques (amb gel a l 'estiu) i bols de plàstic pels 

snacks , que els assistents agafen directament i busquen un lloc on seure o 

simplement afegir-se a la resta de participants . 

 

Es realitza a les instal ·lacions del parc , en el que anomenem "l 'Espai Vela" 

(entre els edificis TCM2 i 3) o al hall de l 'edifici del TCM3 , depenent de 

l 'estació de l 'any . Aquests espais disposen de mobiliari per relaxar-se o bé 

estar-s 'hi una estona mentre es desenvolupa aquesta activitat . 

 

L 'experiència dels darrers 4 anys realitzant aquest esdeveniment ens ha fet 

veure que la senzillesa de l 'activitat sovint facilita l 'assistència i genera 

més motius de comunitat que no pas les sessions de networking . D 'altra 

banda , en tractar-se d 'una comunitat , s 'afavoreix el bon veïnatge i ambient 

entre els treballadors i empresaris , produint un sentiment positiu de 

pertinença .  

 

És una activitat gratuïta pels assistents i exclusiva pels empresaris i 

treballadors de les empreses allotjades al parc , amb ganes de tenir un 

moment de desconnexió de la feina i també de relacionar-se amb altres 

persones de l 'ecosistema empresarial . En aquest , no és necessari cap mena 

d 'inscripció prèvia . Hi participen una mitjana de 50-60 persones i a cada 

Afterwork es destinen 100€ aproximadament , pels costos de beguda i 

menjar . 



2. Patrocinis 

Aquest es basa a oferir un espai al TecnoCampus on l 'empresa es pugui donar a 

conèixer , a partir de cobrir els costos que suposa l 'Afterwork . Aquests diners aniran 

destinats a què els assistents tinguin l 'oportunitat de prendre algun refresc o snack 

mentre l 'empresa pot fer networking i establir relacions de valor amb els empresaris 

del parc . 

1. Monetari 

Els recursos necessaris per poder facilitar beguda i/o 

alguna cosa per menjar el dia de l 'esdeveniment . 

 

Cessió de la imatge per la comunicació de l 'acte . 

 

Venir a l 'esdeveniment i passar-ho molt bé . 

2. Amb producte 

En aquest tipus de patrocini també s 'ofereix un espai del TecnoCampus però en 

canvi , l 'empresa és l 'encarregada de posar el producte que cregui necessari i que 

vulgui promocionar . Encara que ha de cobrir el que es proporciona en cada 

Afterwork , begudes i menjar . 

 

 

 

Es proposen dos tipus de patrocini : 



3. Què oferim?

Espai moblat amb taules , tamborets alts , banc amb 

coixins i una vela de para-sol  per localitzar 

l ’ambient . 

Localitzat entre les dues torres del TecnoCampus 

que allotja les 120 empreses . Després de setmana 

santa a l 'espai Vela i a partir de principis d 'octubre al 

Hall del TCM3 . 

Lloc

Divulgació / Convocatòria

Butlletí del parc . 

Videowall i pantalles del parc Empresarial . 

Agenda d ’activitats del parc . 

Twitter del parc TecnoCampus . 

Mailing a les empreses del parc . 

Comunicació a la Intranet (Slider). 

TecnoCampus munta l ’espai .

Recepció dels empresaris a l ’espai per donar accés 

controlat mínimament . 

Recollida , desmuntatge i neteja . 

Disponibilitat d 'equips d 'ambientació musical 

(només en Afterworks especials)

Organització

En aquesta divulgació s 'inclou la informació de l ’acte i el 

logo de l 'empresa patrocinadora de l ’esdeveniment .  



4. Beneficis pels patrocinadors

Donar a conèixer la vostra empresa , així com la vostra activitat . Tant als 

assistents de l 'acte com els que veuen la comunicació d 'aquest . 

Arribar a nous potencials clients i a més , fidelització dels que ja 

en teniu . 

Bones reviews per l 'empresa en participar en un acte que facilita 

l 'entrada a l 'entorn social de la comunitat Parc TecnoCampus . 

Impacte en mitjans de comunicació i xarxes socials , ja que 

difondrem l 'esdeveniment prèviament i posteriorment . 

Poder consolidar contactes amb les empreses del parc . 

La Fundació Tecnocampus ostenta la categoria d ’entitat beneficiària de mecenatge , d ’acord amb la 

Llei 49/2002 , de 23 de desembre , de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge . Per aquest motiu , l ’aportació que es realitzi per aquesta activitat tindrà la 

consideració de despesa 100% fiscalment deduïble a fi de determinar la base imposable de la 

despesa de l ’Import de Societats (IS) o l ’IRPF . 

 

 



CONTACTE
Us interessa participar en la dinamització de la comunitat del Parc TecnoCampus? 
Restem a la vostra disposició per ampliar o resoldre allò que creieu que s’adequa 

millor a la vostra empresa.  
 

 
cfillat@tecnocampus.cat 

Tel. 93 169 65 00 (10244) / 619 37 39 28  


