


Arriba la 5ª edició de 
l’enduro PinedaRocs!

Pineda de Mar torna a ser la seu del nostre enduro BTT!

Una vila costera, de clara orientació turística, amb tots els 
serveis necessaris perquè la vostre estada sigui el més agrad-
able possible!!!!!!

Estratègicament situada al ben mig de l’alt Maresme a 50 km de 
Barcelona i a 50 km de Girona!

Ubicada a la serralada litoral, dins el magnífic parc del Montnegre 
i Corredor, això ens garanteix uns paratges singulars, i un en-
torn natural perfecte per gaudir de la natura i del nostre esport a 
l’hora!

Aquest increment també es degut al gran nombre de proves de 
qualitat que es realitzen als pobles de la zona.

Per exemples tenim:

 -Volta Ciclista Catalunya, siguent la primera etapa inaugural.
 -Iron Man, Triatló de nivell mundial.
 -Campionat de Catalunya de BTT, la qual utilitza alguns   
  tracks fets per nosaltres i per el nostre Enduro, per donar  
  dificultat a la seva cursa.

...i per davant de tot,  la que ja es tota una clàssica:

-5ª Enduro PinedaRocs a Pineda de Mar.
Campionat de  Catalunya d’ Enduro BTT i a l’hora prova puntu-
able per la Copa Catalana d’enduro.

Al ser una zona amb gran nombre de practicants relacionats 
amb el ciclisme, la participació a la nostra fira (gratuïta per les 
marques que vulgueu venir) us garanteix un impacte directe 
de la vostra marca com a col·laborador de la nostra cursa, a un 
públic directament relacionat amb el nostre esport.

L’Alt Maresme i Pineda disposen d’un en-
torn inmillorable per gaudir del ciclisme 
en general i això es demostra amb les 
dades que ens informen d’un increment 
dels ciclistes, passant d’un 6,7 % de la po-
blació al 2010 fins arribar a un 11,3 % al 
passat 2016.
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Historia de la Cursa!

Que ens diferencia de les altres curses????
Aquest any arribem a la 5ª edició, som un dels pioners en or-
ganitzar curses d'enduro.
La nostra cursa ja es una clàssica dels calendaris peninsulars 
i europeus, ja que en totes les edicions hem tingut participants 
d'arreu de la península com també corredors belga i francesos, 
cada cop mes.....
Es una cursa molt divertida i això fa que molts raiders que no 
han participat mai a cap carrera, escullin la nostra per iniciar-se 
en l'enduro de competició.
Els trams per on passa la proba formen part dels múltiples traks 
que ens ofereix el nostre entorn, i que el nostre club s'encarre-
ga de mantenir en bones condicions de rodatge durant tot l'any, 
això permet que es desplaci molta gent a entrenar a la nostra 
zona i després venir a corre la cursa.

L'any 2013 Organitzarem el 1er Enduro PinedaRocs, següent pi-
oners a l'alt Maresma, tinguin una participació de 230 corredors. 
Es realitza la primera fira de productes amb molt d’èxit.

Des de L'any 2014 formem part de la Copa Catalana com a com-
petició puntuable, amb una participació de 270 corredors. Bones 
critiques respecte la millora de la primera edició. 
Aquest any també es crea la Copa Catalana d'Enduro, Pineda-
Rocs es membre actiu des de el naixement del campionat.
La junta de la Copa Catalana  treballa per adaptar any rera any 
el reglament i format de la competició a les necessitats directes 
dels participants

L'any 2015 organitzem el Campionat de Catalunya de l'especiali-
tat amb un gran èxit de participació, 320 corredors, alguns d'ells 
professionals de renom. Rebem unes critiques immillorables per 
part de corredors, patrocinadors, públic i organitzadors. Però en-
cara podem millorar i volem més!!!!!!!

L'any 2016 continuem augmentant el nivell organitzatiu de la cur-
sa, i afegim activitats pre i post cursa, també reactivem la fira i 
disposem de zona d'expositors, els quals queden molt satisfets 
pels avantatges obtinguts. 
Bones crítiques de tots els participants en funcions organitza-
tives i de traçat!!!!!

I CADA ANY SOM CAPAÇOS DE SORPENDRE A TOTHOM!!!!!!

El format de la cursa ha millorat any rera any estant a l'alçada 
del campionat en tots els aspectes.

Gracies a un bon treball de màrqueting, la reacció dels nostres 
esponsors ha estat positiva ja que provocava l'impacte directe 
als consumidors, que es el que volíem.

La fira ha tingut unes condicions molt atraient per les marques 
per haver pogut fer arribar a clients directament potencials els 
seus productes i les seves novetats,  beneficiantse gratuïtament 
duna bona tasca organitzativa per part de PINEDAROCS(unes 
2000 persones assistents durant tot el cap de setmana)



FILOSOFIA DE LA CURSA

El que volem de la nostra cursa es que sigui divertida per tothom, 
segura, completa i amb un toc d'originalitat i singularitat que ens 
diferenciï de les altres curses d'enduro que es fan!!!!!!!!

Treballem els tracks per on passa la cursa,  que principalment 
son les pistes per on rodem i ens divertim nosaltres, i volem 
transmetre les nostres sensacions i la nostra manera d'entendre 
l'enduro a tothom que vingui a corre!!!!!

Treballem els serveis perquè els corredors que vinguin al PINE-
DAROCS es trobin com a casa seva i no els hi falti de res!!!!!!

Potenciem la fira en la zona neuràlgica de la cursa volem omplir 
aquest espai excepcional al peu del Montpalau amb una gran 
festa de la bicicleta i posem a disposició de les marques pod-
er participar-hi GRATUITAMENT!!!!!!!! També tenim un programa  
d'activitats per fer que la gent gaudeixi més estona!!!!!!!

Per nosaltres es una gran festa i no volem renunciar a que toth-
om la desfruiti com nosaltres!!!!!!!!!!!

IDENTITAT I SINGULARITAT EN RELACIÓ A LES 
MARQUES

L'enduro es una modalitat relativament jove.
Es una disciplina arriscada i espectacular, que dona grans dosis 
d'adrenalina i satisfacció a tothom que ho practica.
A l'hora es molt complerta, ja que físicament has de tenir un 
bona preparació i tècnicament també necessites d'uns bons 
coneixements i saber aplicar los baixant pels camins el mes ràpid 
possible.

L'enduro no es només un esport, sinó que per molts dels seus 
practicants es una manera de viure!!!!!

Superar-se, entrenar regularment, esforçar-te per obtenir la rec-
ompensa de ser més complert dia a dia. Aquest es l’autèntic es-
perit de l'enduro!!!!!



DADES DE LES ANTERIORS EDICIONS

Una de dels grans virtuds del nostre club es la nostra feina a les 
xarxes socials, al facebook tenim uns 1800 seguidors.
Això fà que tots els esdeveniments que organitzem, ja sigui curs-
es, trobades, sortides, etc, tiguin molt de seguiment i una bona 
participació. 

Ressó que posem a l'abast de la vostra empresa.

També estem presents publicitant la cursa a programes de radio 
locals, i a diferents medis de comucació de prensa com WallRide 
Magazine, Mountain Biker, Al otro lado, Enduro MTB, etc...

Desplaçarem fotògrafs de l'organització per cubrir tots els trams 
de la cursa.

Es realitza un video promocional i un de resum de la cursa, amb 
qüalitat profesional per pòder-l'ho pujar a les webs internacionals 
de renom, Pinkbike, Extreme.com, etc....

A part per els dies de cursa disposem tambe d'opcions molt at-
raients per els nostres sponsors tals com:

Nom de la cursa personalitzat
Nom de un premi o categoria en concret
Branding 
Arc de meta personalitzable
Banderoles
Podium
Samarreta de regal
Regals personalitzats pes corredors
Welcome bag personalitzable
Anuncis en prensa
Emisio publicitaria radiofonica
Video pre i post cursa
Photocall
Banner a la nostra web
Banner en RRSS
Concursos Social Media
Descargables amb informació util
Anuncis al nostre Facebook

PATROCINADOR PRINCIPAL

• Donarà nom a l'esdeveniment
• El seu logo estarà present junt amb el de l'esdeveniment.
• Logo destacat en totes les plataformes.
• Posició destacada a la fira del corredor.
• Donarà nom al premi principal.
• Disposarà de contacte directe amb el responsable de màrquet-
ing de la vostra empresa per executar accions conjuntes.
 
PATROCINADOR

• El seu logo sera dels principals.
• Logo destacat en totes les plataformes.
• Bona ubicació de pas de públic a la fira del corredor.
• Donara el nom d'un dels premis secundaris

COL·LABORADOR

• Logo estandar.
• Logo destacat en totes les plataformes.
• Presència a la fira del corredor.

També estem oberts a altres formes de patrocini més personal-
itzades!!!!!!

Tarifes:
Col·laborador 150 €
Patrocinador 300 €
Patrocinador Principal de 1.000 €

No dubteu en contactar amb nosaltres!!!!!
Salut i Pedals!!!!!!

Jordi Martori Hernàndez
President Pineda Rocs
Telèfon de contacte 667715044



FIRA D’ENDURO BTT
• Realització de la fira coincidint amb el punt 
neuràlgic de la cursa. (Sortida, arribada, bar, 
serveis i organització de la cursa.
• Més de 300 corredors d’enduro, gran majoría 
amateurs.
• Més de 2000 persones de públic assistent 
gràcies a la proximitat dels trams de la cursa.
• Poder oferir els productes i les novetats al 
públic practicant. (Impacte promocional direc-
tament amb corredors)
• Zona amb molta afició a la bici. (btt, enduro, 
ciclisme...)
• Activitats diverses durant tot el diumenge per 
amenitzar la zona. (Dj’s, activitats promocio-
nals, espectacles diversos relacionats...)
• Ubicació espectacular, bon accés per a 
tothom, proximitat dels trams i tots els serveis 
necessaris dins una mateixa zona.
• Possibilitats il.limitades per promocinar els 
vostres productes.
• Invitació gratuïta per a marques, comerços i 
demés empreses vinculades al món del ciclis-
me

Show Area

Zona Marques

Escenari

Organització

Hospital Creu Roja

Zona Picnic

Bar / Cuina

Zona DJ
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