
 
CIRCULAR 01/2012 

 

BASES PER ESCOLLIR L’EMPRESA QUE REALITZARÀ EL CALENDARI DE 
PITCH & PUTT ACPP 2013 
 
L’ACPP posa en marxa un concurs per a escollir l’empresa que realitzarà el calendari de Pitch & 
Putt 2013. 
 
Les empreses candidates hauran d’acceptar les següents condicions: 
 

1) L’editora del calendari és l’ACPP. 
2) L’empresa aportarà a l’ACPP 19.000 exemplars del calendari 2013 en el mateix format i 

qualitat i nombre de pàgines que el calendari 2012. Aquests calendaris es repartiran 
entre els jugadors amb tarja ACPP-FCPP i els camps membres de l’ACPP 

3) Facilitar els 19.000 exemplars del calendari amb anterioritat al 25 de desembre de 
2012 

4) Seguir el format de calendari que s’ha fet en els darrers anys, incloent el nombre de  
pàgines sobre informació institucional i dels camps . 

 
Les empreses podran: 
 

1) Incloure les pàgines de publicitat que elles mateixes contractin sempre i quan no entrin 
en competència amb l’activitat del Pitch & Putt i tinguin el vist i plau de l’ACPP. Les 
pàgines de publicitat no poden superar el 20%. 

2) Incloure un màxim de 2 planes de publicitat de la pròpia empresa. 
3) Proposar una modificació del format del calendari, sempre i quan tingui el vist i plau de 

l’ACPP. 
4) Millorar les condicions. 
5) Plantejar altres punts en l’acord que l’ACPP pot prendre en consideració. 

 
L’ACPP es compromet amb l’empresa guanyadora del concurs: 
 

1) A facilitar tots els continguts del calendari abans del 20 de novembre de 2012. 
2) A distribuir els 19.000 calendaris entre jugadors i camps. 
3) Aportar 2.000€ en concepte de 2 pàgines de publicitat. 
4) Posar un anunci a la web i enviar un newsletter a 3.000 jugadors amb l’objectiu de 

captar publicitat.  
5) Supervisar tot el calendari i donar l’ok final. 

 
Altres punts de les bases: 
 
Es podran presentar candidatures fins el 20 d’octubre. 
Si l’empresa guanyadora del concurs entrega el calendari a l’ACPP amb retard tindrà una 
penalització de 2.000 € en concepte  de retard. 
Es valorarà l’experiència prèvia en edició i  publicació de materials impresos. 
Es valoraran millores no especificades en aquestes bases. 
El concurs podrà quedar desert i ser la pròpia ACPP qui realitzi el calendari 
 
 
Secretaria de l’ACPP 
Barcelona, Setembre de 2012 


