


1. Visió general del club

2. Campanya de Socis - Abonats Temporada 2016-17

3. Nous carnets SOCI UEO

CAMPANYA DE SOCIS 2016/17



1. VISIÓ GENERAL DEL CLUB

- Hem assumit i après dels errors comesos en el passat

- Mantenim els fonaments del club

- La mateixa ambició per aconseguir els objectius marcats

- Redisseny del projecte

- Inclusió de futbol formatiu i integratiu dins del projecte de club



VALORS

RIGOR i 
RESPONS. 

ECONÒMICA

ESTRATÈGIA i 
PROJECCIÓ A 
LLARG PLAÇ

MODEL DE 
JOC i 

METODOLOGIA

COMPROMÍS 
SOCIAL, 

FORMATIU, 
ESPORTIU i 
INTEGRATIU



2. CAMPANYA SOCIS TEMPORADA 2016/17

- ESLÒGAN DE CAMPANYA 

- XARXES XOCIALS

- FACEBOOK

- TWITTER amb els HASHTAGS: 

#hitornarem i #comptemambtu

- INSTAGRAM

- PERISCOPE

HI TORNAREM I COMPTEM AMB TU!!



 Soci Llotja: 330,00 € (entrada amb localitat fixa a zona llotja)

 Soci Protector: 220,00 € (entrada amb localitat a zona vermella de tribuna)

 Soci Tribuna: 165,00 € (entrada amb accés lliure a tribuna)

 Soci General: 100,00 € (entrada general)

 Soci Jubilat General: 90,00 € (entrada general)

 Soci Jubilat Tribuna: 120,00 € (entrada amb accés lliure a tribuna)

 Soci Junior: 30,00 € (entrada general per a menors (entre 10 i 17 anys))

PREUS CARNETS TEMPORADA 2016/17



EVOLUCIÓ MASSA SOCIAL UEO

- Evolució del numero de socis a les ultimes temporades:

 Temp. 2012/13: 770 socis (3ª divisió)

 Temp. 2015/16: 1.355 socis (2ª divisió) (75,9% incr.)

 Temp. 2016/17 (actual): 1.257 socis (3ª divisió) (7,2% decr.)

- Relació entre la quantitat de socis i els resultats del primer equip

- Objectiu (a curt plaç): 2.000 socis



PROMOCIONS INCLOSES AL CARNET DE SOCI



ÒPTICA FLUVIÀ

 36% de dte. en Audiòfons Standard, Advanced i 

Premium

 25% de dte. en ulleres de sol

 50,00 € de dte. lineal en lents progressives ACTIVA, 

INGENIA i personalitzades

 25,00 € de dte. lineal en lents monofocals d’índex 1,6 i 

superior



 Vine a MOVISTAR OLOT i, per ser soci

de la UEO, emporta’t uns auriculars

d’obsequi i una oferta personalitzada.

TELYCO OLOT (MOVISTAR)



 Obsequi de la targeta BP Oil amb l’escut de la 

UEOlot amb bonificació directa de 0,03€ per cada litre

 0,03 € addicionals per cada litre si disposa de la 

targeta PremierPLUS

 Punts per intercanviar per regals (1 Litre = 1 Punt)

 Ofertes puntuals

BP OIL (OLOT)



HOTEL RIU FLUVIÀ

 Vine, durant els caps de setmana, a provar la 

cuina del RESTAURANT RIU FLUVIÀ i gaudeix, 

amb un acompanyant, d’un descompte especial 

per ser soci de la Unió esportiva Olot.



CINES OLOT

 Comprant una entrada i presentant el carnet

del Olot gaudeix d’un descompte especial al bar

dels CINES OLOT.



Pròxims actes UEO

 Dijous 21 de Juliol – Presentació de la Temporada

2016/17 als socis i simpatitzants al Casal Marià (OLOT)

 Dissabte 23 de Juliol – Primer partit de la

pretemporada a l’Estadi Municipal contra l’Al-Wahda

(EMIRATS ÀRABS)



Gràcies per la vostra assistència
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