Packs de Gestió Esportiva

“Implement360”

Què fem?

Ajudem en la seva gestió facilitant les eines necessàries per agilitzar la operativa diària
mitjançant processos tancats i indicadors claus de gestió

Desenvolupem models de gestió integrals o parcials aplicant tot el nostre“ Know How” en
matèria de bones pràctiques de direcció i gestió esportiva oferint un valor i competitivitat
en les activitats que es realitzen assumint la direcció i gestió esportiva del projecte, sota
una perspectiva global o parcial i segons els interessos i objectius dels interessats

Com ho fem?

En la primera fase fem un valoració 360º de tots els àmbits de gestió i models de
funcionament en les 4 grans àrees

Econòmica
Espais Persones
Serveis

Quin procés seguim?
Anàlisi i Valoració 360º

PAS 1

Anàlisi i Valoració 360º
Analitzem i avaluem objectivament les
instal·lacions, els serveis, els espais, les
seccions, l’actual oferta esportiva, la
rendibilitat, els processos comercials, les
vendes i l’atenció al client, la comunicació
interna i externa, els pressupostos, la
rendibilitat, el quadre de comandament, la
operativa diària i el mercat i competència:
La gestió integral.

Anàlisi 360º

Contingut del Dossier d’Avaluació

Índex Dossier Avaluació 360º
* Claus per a la optimització de serveis i la proposta de nous serveis dins i fora quota
* Identificant la diferenciació i valor afegit sobre la competència
* Optimització del tots els processos operatius
* Bases de la relació amb les institucions
* Millora qualitativa dels processos comercials , d’atenció al client i vendes
* Presentació d’un pla de comunicació a mida segmentat i eficient
* Presentació de propostes socials per a incidir en la pertinença com a pilar de la fidelització
* Optimització econòmica dels costos i la negociació amb proveïdors
* Accions enfocades a la rendibilitat dels models econòmics d’explotació.

Quin procés seguim?
Entrega del Dossier Avaluació 360º

PAS 2

Entrega i Presentació del Dossier Anàlisi 360º
Entrega i explicació del Dossier i del Pla de millora proposat en el mateix
Primera reunió on s’explica el Pla de Millora i es donen les pautes i eines bàsiques d’implementació
del nou model de gestió
Segona reunió pel seguiment i supervisió dels “primers passos”, resolució de dubtes i establiment
del timing i el pla de treball setmanal

Preu de l’estudi i pautes mínimes d’implementació

1800 €

Quin procés seguim?
Elecció del Pack

PAS 3

Elecció del Pack d’Implementació i Seguiment
Un cop rebut, explicat i avaluat l’informe dossier de l'avaluació 360º el club podrà decidir si vol
també la seva implementació, supervisió i seguiment del pla gestió 360º per a la seva
consolidació mitjançant la contractació d’un dels packs de gestió continua disponibles.

Packs d’Implementació
PACK i-BASIC

PACK i-50

PACK i-75

PACK i-PLUS

Pack mínim per
implementar les
bases de millora
resultants de
l’anàlisi 360º

Pack
d’implementació
bàsic que permet
la mínima
supervisió dels
processos
implementats

Pack
d’implementació
que inclou
supervisió i
seguiment
propera de la
gestió del club

Pack complert
d’ implementació,
supervisió, revisió
dels processos amb
el seguiment
constant de la
operativa diària del
club

25 hores/mes

50 hores/mes

75 hores/mes

120 hores/ mes

600 €

900 €

1200 €

1.800 €

Què inclouen els Packs?
Suport Presencial i Personal

Primera reunió on s’explica el Pla de Millora i es donen les pautes i eines d’implementació del nou
model de gestió
Segona reunió pel seguiment i supervisió dels “primers passos”, resolució de dubtes i establiment
del timing i el pla de treball setmanal
Una reunió periòdica de seguiment i supervisió dels passos fins a la consolidació del Pla de Millora
en funció del teu pack
+ Atenció telefònica constant i e-Mail disponible amb el teu tutor

Pla Anual

Anàlisi 360º + Pack d’Implementació

Si realment s’aposta per donar un gir definitiu al model de gestió enfocant-la en
processos automatitzats, agilitat de decisions, accés clar als indicadors KPI’S i per
suposat la productivitat i rendibilitat t’aconsellem la contractació d’un pla anual que
inclou l’anàlisi 360º + el Pack d’Implementació que més s’ajusti a les teves necessitats en
discrets pagaments mensuals durant el plaç d’un any i gaudint d’un important

descompte

Quotes Pla Anual

Inclou Anàlisi 360º + Implementació a mida

Pack i-Basic
Pack i-50
Pack i-75
Pack i-Plus

25 hores/mes
50 hores/mes
75 hores/mes
120 hores/mes

450 €
675 €
900 €
1500 €

IVA no inclós

12 mesos de Permanència
Pagament mensual sense entrada

Serveis inclosos

Hores
Mes

Preu €
Pla Anual

Preu €
Puntual

Primera
Visita

Visites Mes
Reunió
Suport
Incloses Videoconferència Telemàtic

Suport
Telefònic

Asignació
Tutor únic

Pack i-Basic

25

450

600

Inclosa

1

Quinzenal

SI

SI

NO

Pack i-50

50

675

900

Inclosa

1

Quinzenal

SI

SI

NO

Pack i-75

75

900

1200

Inclosa

2

Setmanal

SI

SI

SI

Pack i-Plus

120

1500

1800

Inclosa

2

Setmanal

SI

SI

SI

Qui som?
Som un equip de professionals i gestors esportius que després de molts anys dedicats al mon de
l’esport i sobretot a la gestió i direcció d’equipaments/instal·lacions esportives tant públiques com
privades, independents o municipals, franquícies i de segments tant Premium com Mig, hem
observat que gran part dels clubs/instal·lacions més petits/es i amb menys massa crítica, no tenen
lamentablement possibilitat de gaudir d’un servei professional , dirigit a resultats i en constant
creixement com altres més grans o amb més recursos.
Entenent que això és així i veient les dificultats que tenen aquests centres per a poder tirar endavant
el seu dia a dia creiem fermament que la situació es pot revertir amb una inversió mínima i aplicant el
coneixement i les noves tecnologies apostant per un acompanyament en la gestió ( empresa / club)
professionalitzada i encarada a obtenir resultats:

Rendibilitat = Productivitat + Gestió àgil basada en Processos

