
Servei de Suport i Acompanyament a les Entitats Esportives

  

Cartera de serveis

Esports Entitats neix amb l'objectiu d'acompanyar als gestors de les organitzacions 
esportives per l'assoliment dels seus objectius a través de tres tipus de serveis:

Implantació de solucions tecnològiques per a la millora de la 
gestió.

◦ Rebill.net. Si ho necessites oferim:
▪ Suport en la migració de dades
▪ Suport en el funcionament de l'eina
▪ Suport en la generació d'informes a mida

◦ Gestor de continguts – pàgina web, bloc
▪ Disseny gràfic
▪ Dissney funcional 
▪ Elaboració de continguts

◦ Implantació de newsletters corporatives per enviament a socis/clients
▪ Creació de BBDD
▪ Dissney corpoartiu
▪ Enviament i control de campanyes de comunicació

◦ Realització de videos per als serveis
▪ Gravació i edició de continguts
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Servei de Suport i Acompanyament a les Entitats Esportives

Assessorament i acompanyament en la implantació de millores en 
tots els àmbits de gestió de l'entitat, a partir d'una diagnosi prèvia.

1. Clients i serveis
◦ Implantació d'estratègies de captació de socis/clients i fidelització
◦ Implantació de nous productes i serveis
◦ Enquestes de satisfacció
◦ Gestió de la BBDD (Rebill.net)

2. Comunicació
◦ Definició del Pla de Comunicació i implantació d'accions de comunicació

▪ Enviament de newsletters corporatives
▪ Disseny de pàgines web
▪ Acció en xarxes socials

3. Lideratge
◦ Definició de la missió, visió, valors, objectius estratègics i pla d'acció
◦ Definició i implantació d'indicadors per al control de la gestió (funcionalitat

de Rebill.net) per a la avaluació de la gestió
◦ Definició i disseny de la marca i imatge corporativa
◦ Gestió d'aliances

4. Organització i participació dels treballadors/col·aboradors
◦ Definició i implantació de l'organigrama i llocs de treball
◦ Implantació de polítiques de recursos humans
◦ Gestió d'equips
◦ Pla de voluntariat
◦ Implantació de mecanismes de treball i participació: tallers de treball 

Acompanyament per l'adaptació a la nova normativa fiscal, laboral
i comptable i normativa LOPD

Aquest servei es realitza juntament amb una gestoria i un consultor especialista en 
protecció de dades.
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