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CONTRAPRESTACIONS 
DE PATROCINADORS 
OHB20



Professionals 
de l’arquitectura

des de 
500 €

BRONZE
Patrocinador 
d’edifici

2.000 €

PLATA
Patrocinador 
d’activitat

des de 
6.000 €

OR
Patrocinador 
Oficial

des de 
18.000 €

DIAMANT
Patrocinador 
Global

40.000 €

Patrocinadors de l’OHB
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Presència del logotip del patrocinador

Contraprestacions generals
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Global
armilla del voluntariat (més de 1.000 voluntaris i col·laboradors)
polseres d’acreditació (2.500 unitats)
adhesiu de senyalització d’edificis particiapnts (més de 200 unitats)
bosses dels voluntaris (més de 1.000 unitats)
bosses oficials del Festival
banderoles dels fanals de Barcelona, espai públic
vídeos promocionals del festival (difusió a: xxss, MouTV, Betevé,...)
inici de la pàgina web del Festival (més de 83.000 visites a l’oct. 2019)
Postals, dossier de premsa, newsletter, guia / mapa amb la programació del Festival i 
memòria anual de l’exercici

Oficial
inici de la pàgina web del Festival (més de 83.000 visites a l’oct. 2019)
Postals, dossier de premsa, newsletter, guia / mapa amb la programació del Festival i 
memòria anual de l’exercici

Activitat
postals de seccions i ciutats (si s’escauen), dossier de premsa, newsletter, guia / mapa amb 
la programació del Festival, web i pàgina de l’activitat i memòria anual de l’exercici

Edifici
newsletter de l’associació, segons categoria, dossiers de premsa, guia / mapa amb la 
programació del Festival, web i memòria

Professional
guia / mapa imprès amb la programació del Festival, web del Festival, segons categoria, 
memòria anual de l’exercici



Global
Creació d’una peça de contingut exclusiu sobre la participació del Festival
Realització de contingut visual durant les visites a l’edifici patrocinador
Entrada a pàgina del blog
Inclusió de la imatge de l’edifici a la descripció de l’edifici a la guia/mapa i web
Destacats a la nota de premsa del Festival

Oficial
Realització de contingut visual durant les visites a l’edifici patrocinador
Entrada a pàgina del blog
Inclusió de la imatge de l’edifici a la descripció de l’edifici a la guia / mapa i web
Destacats a la nota de premsa del Festival

Activitat
Entrada a pàgina del blog
Inclusió de la imatge de l’edifici a la descripció de l’edifici a la guia/ mapa i web
Destacats a la nota de premsa del Festival

Edifici
Destacats a les xarxes socials del Festival
Entrada a la guia/ mapa del Festival i a la web del Festival
Mencions als perfils dels patrocinadors des de les xarxes socials del Festival

Professional
Entrada de fitxa d’edifici al web del Festival

Contraprestacions generals
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Presència de continguts a través dels canals de l’OHB



Possibilitat de realitzar sampling 
o sortejos / promocions
Sampling a la seu del patrocinador, a la seu del 48h Open 
House Bcn i als punts info del Festival (10)
Sampling a la reunió del voluntariat (1.000 u.) i pack de 
benvinguda (300 u.)
Promocions al web i a les xarxes

Visibilitat destacada més enllà del Festival
Visita guiada a la seu del patrocinador i difusió 
de la visita als canals de l’Associació 
Convocatòries i avisos específics per les Amigues, 
entitats i els seus associats.
Entrada d’articles informatius sobre la marca, 
producte o serveis al bloc 
Festa de cloenda de voluntaris amb 600 persones aprox
Cocktail amb les Amigues del Festival amb 
70 persones aprox.

Activitats OHB exclusives amb el patrocinador
Possibilitat d’organitzar activitats exclusives pel 
patrocinador / socis / ass.
Conferències a la seu del patrocinador, sobre 
el Festival i sobre arquitectura

Contraprestacions específiques
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Associació de valors i espais 
de contacte del patrocinador
Posicionament de marca amb els valors 
de la marca del 48h OHB
Networking amb agents i col·lectius 
d'arquitectura, disseny i cultura
Accés preferent als edificis participants 
al Festival (cues ràpides amb polsera 
identificativa)
Accés a actes organitzats durant el Festival 
i al llarg de l’any (visites exclusives, entrega 
de premis, etc)
Ús del logotip 48h OHB i continguts en 
les comunitats del patrocinador

Contraprestacions específiques
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Entrades i invitacions
Invitacions al Cocktail d’Amigues
Invitacions Festa de Cloenda 
Lots de materials i passi preferent 
al Festival



Clipping de comunicació
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Nombre d’impactes

54.718.500
persones

252 
impactes 
en premsa
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48h OHB en digital

15.279 
followers

16.776
likes

83.163
visites octubre

5.901
seguidors

www.48hopenhousebarcelona.org

https://www.instagram.com/48hopenhousebcn/
https://www.youtube.com/channel/UCXD-orew0WRLTGIYcTSEV0Q/videos
https://www.facebook.com/48HOpenHouseBarcelona/
https://twitter.com/48hopenhousebcn?lang=ca
https://www.48hopenhousebarcelona.org/


Esdeveniments OHB19



Direcció general
del Festival

Elisenda Bonet
elisendabonet@openhousebarcelona.org 

Comunicació i relacions
públiques

Maria Domingo Guinjoan
maria.domingo@openhousebarcelona.org

Contacta amb nosaltres
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www.48hopenhousebarcelona.org

Premi Medalla del COAC 
2019 als 10 anys del 48h 
Open House Barcelona

mailto:elisendabonet@openhousebarcelona.org
https://www.instagram.com/48hopenhousebcn/
https://www.youtube.com/channel/UCXD-orew0WRLTGIYcTSEV0Q/videos
https://www.facebook.com/48HOpenHouseBarcelona/
https://twitter.com/48hopenhousebcn?lang=ca
https://www.48hopenhousebarcelona.org/
https://www.48hopenhousebarcelona.org/rebem-la-medalla-del-coac/
https://www.48hopenhousebarcelona.org/rebem-la-medalla-del-coac/
https://www.48hopenhousebarcelona.org/rebem-la-medalla-del-coac/
https://www.48hopenhousebarcelona.org/rebem-la-medalla-del-coac/

