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EL REES ESPONSORITZA EL CLU
UB ESCOLA B
BÀSQUET GIRONA
La xa
arxa RES iniciia una nova etapa
e
amb l’’esponsoritza
ació de clubss esportius juuvenils i infan
ntils
de Giirona i Figuerres.

El RESS enceta unaa nova etapa
a dins la crea ció de la sevva xarxa amb
b l’esponsorittzació de clubs
esporrtius.
Amb la intenció de
d donar un cop
c de mà a aquestes insstitucions qu
ue vetllen peer la salut
ubs juvenils i infantils, el RES decideixx esponsoritzzar‐los. Dura nt les pròxim
mes
esporrtiva dels clu
setmanes, el RES es posarà en
n contacte a mb diversos clubs juvenils i infantils dde Girona i
d
aq
questa possiibilitat. La inttenció és ten
nir una petitaa representa
ació
Figueeres per tal d’oferir‐los
esporrtiva a les du
ues capitals.
En aq
quest cas, el primer acord
d s’ha tancatt amb el Club
b Escola Bàsquet Girona .
Un club fundat el setembre del 2012 ambb la finalitat d’ajudar
d
a formar, tal i coom diuen ellss,
b
esportistes. Actualm
ment, el Club
b Escola Bàsq
quet Girona,, compta amb 14
granss persones i bons
equip
ps formats peer uns 164 nens i que la propera tem
mporada podrien arribar aals 250 nenss .
Aqueest Club està ubicat al cen
ntre de Gironna.
Per aquest motiu, el RES i el Club
C Escola B
Bàsquet Girona han signa
at un acord dd’esponsoritzzació
omet a espo nsoritzar el club
c per un valor
v
de 500 RES per tal que
q
amb el qual, el REES es compro
els uttilitzin per co
obrir les seve
es necessitatts dins la xarxxa d’emprese
es RES.

D’altrra banda, l’esponsoritzacció de clubs eesportius suposarà un no
ou canal de ccomunicació
ó per a
totess aquelles em
mpreses que ja estan adhherides a la xarxa i busquin un canal pper donar‐se
ea
s
els se
eus RES.
conèiixer i donar sortida
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