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Ens ocupem de tot per fer
el teu MICFootball inoblidable!

www.micfootball.com
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FOTOGRAFIA
IMMORTALITZA UN RECORD INOBLIDABLE
L’organització del MICFootball, en col·laboració amb l’empresa
REMImages, et presenta la possibilitat de realitzar reportatges fotogràfics
dels partits que disputi el teu equip durant el torneig.
MICFootball t’ofereix:

Reportatge per a un
partit

Reportatges de tots
els partits

*Només es garanteixen els reportatges fotogràfics dels partits contractats abans de l’inici de la
competició.
**Els reportatges fotogràfics de partits contractats amb la competició iniciada estaran subjectes a la disponibilitat de l’equip REMimages.

Per a més informació, cost, condicions i sol·licituds contacta amb:
REMimages
Jordi Gastó // +34 664 184 374 // info@remimages.cat
AKIMOVAFOTO
Svetlana Akimova // +34 665 616 516 // akimovafoto@gmail.com
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GRAVACIÓ DE PARTITS
TU ETS EL PROTAGONISTA
L’organització del MICFootball, en col·laboració amb l’empresa Net.TV,
us donem la possibilitat de gravar i retransmetre els partits que disputi el
teu equip durant el torneig.
MICFootball t’ofereix:

Gravació íntegra de
partits

Retransmissió en
streaming

*Només es garanteix la gravació dels partits contractats abans del inici de la competició.
**La gravació de partits contractats amb la competició iniciada estarà subjecte a la disponibilitat
de l’equip de NET.TV.

Per a més informació, cost, condicions i sol·licituds contacta amb:
NET.TV
Salvi Huix // +34 629 872 306 // netsport.tv@gmail.com
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MERCHANDISING
PRODUCTES OFICIALS
Aconsegueix els productes oficials, únics i exclusius del Torneig MICFootball:

Per a més informació…
MERCHANDISING MICFootball
Jonathan Garcia // +34 690 396 413
merchandising@micsports.es

www.micfootball.com

4

#WeAreMIC

ENTRENAMENTS I PARTITS AMISTOSOS

SEGUEIX GAUDINT DEL FUTBOL FORA DE LA
COMPETICIÓ
L’organització del MICFootball et presenta la possibilitat de realitzar
entrenaments i/o partits amistosos els dies previs al Torneig i durant el
Torneig.
MICFootball t’ofereix:

Reservar una
instal·lació esportiva

Disposar de
transport propi

Recerca de possibles
equips rivals

Gestió de
l’arbitratge

Per a més informació, cost i sol·licituds contacta amb les nostres
oficines:
MICFOOTBALL
+34 93 589 70 20 // info@micfootball.com
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STAGE / DIES EXTRA
ENS OCUPEM DE TOT
L’estada del teu equip al MICFootball no només es limita a jugar el
torneig, sinó que pot ser una experiència encara més enriquidora.
Gaudeix dels serveis que t’oferim:

Clínics,
entrenaments

Dies extra

Partits amistosos

Turisme,
excursions...

Bugaderia

Per a més informació, cost i sol·licituds contacta amb el teu gestor
o amb les nostres oficines:
MICFOOTBALL
+34 93 589 70 20 // info@micfootball.com

www.micfootball.com

6

#WeAreMIC

SERVEIS
EXTRA

7-12 ABRIL 2020 - COSTA BRAVA

www.micfootball.com

www.micfootball.com

7

#WeAreMIC

