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QUÈ ÉS
CATALUNYA OPEN DOORS?
El projecte consisteix en crear un esdeveniment anual de quatre dies al voltant Per començar, enguany, centrarem
del 23 d’abril, Sant Jordi, Diada del llibre i la rosa als Països Catalans. Durant la nostra acció en les comarques de
aquells dies, el país obrirà les portes a tot ciutadà d’arreu del món que tingui Girona.
interès en entendre i aprofundir en la realitat de Catalunya.
De cara a l’any 2021, l’edició de l’Open
4 dies
Doors ja s’estendrà per tot el Principat.

300 Convidats
250 Famílies d'acollida

Serà l’ocasió per compartir els valors,
caràcter, anhels, lluites, geografia,
tradicions i potencialitats a través de
la “Diplomàcia de Proximitat”.

La idea es basa en fer partícip al visitant, oferir-li conferències a la universitat,
museus amb portes obertes, descobertes del patrimoni històric, rutes naturals o
visites als punts de rellevància industrial i tecnològica fins a contactes i encontres
amb el món associatiu, acadèmic, artístic, literari i empresarial.
El convidat gaudirà d’un extens programa social, on haurà participat tot el teixit
ciutadà que desitgi implicar-s’hi.

CATALUNYA OPEN DOORS

mail AD MI NI ST RACI O@CAT ALONI AOP E NDOORS.CAT

CATALUNYA OPEN DOORS
PRESSUPOST
El pressupost es divideix en cinc apartats: Transport, Allotjament, Àpats,
Comunicació, Coordinació i organització.
Pressupost previst (300 visitants)

Aquesta inversió s'ha previst que es finançarà a partir de tres fonts:

right Associació i voluntaris
COMUNICACIÓ
18.190€

ÀPATS
45.600€

COORDINACIÓ
I ORGANITZACIÓ
28.950€

105.351€ - 60%

right Empreses

30.054€ - 17%

right Institucions

40.135€ - 23%

TOTAL
175.540€

TRANSPORT
22.800€

ALLOTJAMENT
60.000€

CATALUNYA OPEN DOORS

mail ADMI NI ST RACI O@CAT ALONI AOP E NDOORS.CAT

VOLS PARTICIPAR
AMB EL PARTNERS PLAN?
Quan col·laborem amb l’associació, de ben segur que millorem com a individus,
alhora que fem una contribució real i eficaç al desig de canvi que necessita la
nostra societat.
La nostra associació ha aconseguit bastir una xarxa creixent de famílies
disposades a acollir desinteressadament tots els convidats curiosos per conèixer
qui som i què està passant realment a Catalunya.
Ara estem cercan’t partners que vulguin formar part d’aquest actiu per poderho fer possible.
Per això, hem preparat diferents opcions per ser partner del projecte
Catalunya Open Doors.
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CATALUNYA OPEN DOORS
PARTNERS PLAN

PLATÍ

OR

PLATA

més de 2.000€

més de 1.000€

més de 500€

right Possibilitat d’apadrinar un dels
esdeveniments principals
right Possibilitat d’apadrinar i co-organitzar un
dels esdeveniments sectorials
right Possibilitat d’assistir a la conferència i
sopar de dissabte
(2 persones i seient reservat)
right Menció explícita a les xarxes socials i
notes de premsa
right Logotip gran a la pàgina web, material
imprès, photocall i roll-up
right Presència als covers de xarxes socials i
newsletters
right Possibilitat de donar obsequis als
participants
right Possibilitat de donar publicitat als
participants
right Ús del logo de col·laborador de
l’esdeveniment per la teva propia promoció

right Possibilitat d’apadrinar i co-organitzar un
dels esdeveniments sectorials
right Possibilitat d’assistir a la conferència i
sopar de dissabte (2 persones)
right Menció explícita a les xarxes socials
right Logotip mitjà a la pàgina web, material
imprès, photocall i roll-up
right Possibilitat de donar obsequis als
participants
right Possibilitat de donar publicitat als
participants
right Ús del logo de col·laborador de
l’esdeveniment per la teva propia promoció

right Possibilitat d’assistir a la conferència i
sopar de dissabte (1 persona)
right Menció explícita a les xarxes socials
right Logotip petit a la pàgina web, material
imprès i photocall
right Possibilitat de donar obsequis als
participants
right Ús del logo de col·laborador de
l’esdeveniment per la teva propia promoció

*Com a donació a una fundació, tens dret a deduir-te fins a un 30% de la teva aportació en la declaració de renda o l’impost de societats
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CATALUNYA OPEN DOORS
INSTITUCIONS
INSTITUCIONS
SUPORT
més de 10.000€

INSTITUCIONS
COL·LABORADORES
més de 2.500€

ORGANITZACIONS
SECTORIALS
més de 2.000€

MEDIA
PARTNERS
concretar

right Participació en una roda
de premsa.
right Apadrinament i co-organització
d’un dels esdeveniments principals.
right Menció del partner a les
comunicacions oficials
de l’esdeveniment.
right Presència a la pàgina web, als
covers, a les xarxes socials, a les
newsletters, al material imprès, al
photocall i al roll-up.
right Possibilitat de donar obsequis als
participants.
right Ús del logo de col·laborador
de l’esdeveniment.

right Apadrinament i co-organització
d’un dels esdeveniments sectorials.
right Presència a la pàgina web, al
material imprès i al photocall.
right Possibilitat de donar obsequis als
participants.
right Ús del logo de col·laborador de
l’esdeveniment.

right Apadrinament i co-organització
d’un dels esdeveniments sectorials.
right Presència a la pàgina web, als
covers, a les xarxes socials, a les
newsletters, al material imprès, al
photocall i al roll-up.
right Possibilitat de donar obsequis als
participants.
right Ús del logo de col·laborador de
l’esdeveniment.

right Cobertura preferent de
l’esdeveniment.
right Presència a la pàgina web, al
material imprès i al photocall.
right Possibilitat de donar obsequis als
participants.
right Ús del logo de col·laborador de
l’esdeveniment.
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Obrim les portes i mostrem el tarannà,
acollidor, enginyós, coordinat i pacífic
però determinat que sempre ha
caracteritzat el poble català
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