


EL CARTELL

 
La iniciativa de captació d'abonats
per recolzar el projecte prometedor
del  CB  Pardinyes  al salt a la
Lliga  LEB  Plata del pròxim any
comença amb l'eslògan "Somiem amb
plata", acompanyada d'una imatge
d'estil vintage fent al·lusió a l'any de
creació del club (1966).
Un peu recolzat amb confiança sobre
una maleta marcada amb la icona
oficial de la Lliga  LEB  Plata és el
missatge que vol difondre al públic
que el club està decidit i preparat
per afrontar aquesta nova aventura
sense por. Les vies del tren que es
fonen cap a l'horitzó que s'ensenya
dins la campanya, és la imatge
simbòlica que representa on està
situat el barri de  Pardinyes  dins la
ciutat de Lleida. Mostrant una

direccionalitat de futur que vol
emprendre el club, on es vol
transmetre al públic el camí que a
recorregut des de les ligues
territorials fins aconseguir aquesta
fita arribant a la tercera màxima
categoria del bàsquet estatal. Una
fita històrica pel club, pel barri
de  Pardinyes y per la ciutat de
Lleida, que mai ha viscut quelcom
així.



TARIFES
TEMPORADA
2019-2020

50€
ABONAMENT

ADULT
(A partir de 30 anys)

DESCOMPTES
10% de descompte per:
Jubilats
Discapacitats
Aturats

25€
ABONAMENT

JOVE
(Fins a 30 anys)

100€
ABONAMENT

FAMILIAR
(PER 4 PERSONES)

ABONAMENTS CB PARDINYES



ABONAMENTS CB PARDINYES

WEB

Mitjançant un formulari de pagament a

la pàgina web del club l'usuari podrà

activar el seu abonament emplenant la

informació demanada.

TELÈFON

El Club Bàsquet  Pardinyes  activarà un número

de telèfon vinculat a un número de

telèfon  mòbil  per tal de poder fer l'ingrés a

través de l'aplicació web del banc o caixa de

l'usuari, sense necessitat de posar el número de

compte a la web del club.

L'inici de la campanya d'abonats

començarà la primera setmana de juliol,

coincidint amb la decisió definitiva sobre

la participació del CB Pardinyes a LEB

Plata.

En el cas que  el projecte per fer possible

l'ascens no pugui donar-se, la campanya

no començarà donat que aquest projecte

està directament vinculat amb la

participació en aquesta categoria.

COM FER-SE
ABONAT DEL
CB PARDINYES

PRESENCIAL

Es posarà a disposició dels usuaris un formulari

en paper per tal que puguin donar les seves

dades i deixant-lo en la bústia que el club té a

les oficines d'Orvepard.

INICI DE LA CAMPANYA


