Projecte esportiu 100% solidari anomenat SOSCIATHLON que vol dir
"Ajuda Social a través de l'esport".



ANY 2015



Missió: “ Sensibilitzar a la societat fent-la participar en un
esdeveniment solidari esportiu ja sigui mitjançant l’esport o el
voluntariat per a benefici de tots”



Visió: Ser el millor projecte esportiu solidari de la Costa Daurada.



Valors: Promovem els valors com : Ajuda, solidaritat, esperança i
comprensió recolzant als més necessitats i al seu entorn familiar.

El 04 octubre 2015 es va fer la 1a SOSCIATHLON a la Pineda Platja de Vila-seca, amb 1.026 participants
i 2.500 visitants, un èxit mai vist en aquesta localitat.
Entitats Benèfiques:
1. L'Associació de famílies Astafanias de Tarragona (nens amb autisme i Teas)
2. Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Recaptació total = 10.100€


NOTA: Vàrem aconseguir: 50 donacions de sang, 14 donacions de plaquetes i 9
donacions de medul·la òssia;

El 02 d’octubre del 2016 es va fer la 2a SOSCIATHLON a Salou amb 1.300 participants i 2.800 visitants.

 ANY 2016

Entitats Benèfiques:
1. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (unitat d'investigació contra el càncer infantil).
2. Aliança espanyola de famílies de Von Hippel-Lindau. (malaltia tumoral sense cura)
Recaptació total: 11.110 €


NOTA: Vàrem aconseguir: 87 donacions de sang, 28 donacions de plaquetes i 18
donacions de medul·la òssia;

Premsa :
 Diaris: (Vanguardia, Diari de Tarragona, Diari la Vila, Notícies Tgn.)
 Ràdios: Ràdio (flaix Fm), Ràdio Cope, Cadena Ser Tarragona,
 Televisió (Tac12)

DIFUSIÓ

Xarxes Socials:


Campanya de vídeos “virals” de gent famosa fent difusió de
Sosciathlon (els podeu veure a la nostra web/multimèdia com
Carlos Latre, Ivan Cervantes, Jordi Arcarons, Jordi LP...)

Segons l’informe de google analytics tenim les següents dades de la nostra web:

 www.sosciathlon.org

1. 80.000 visites registrades en 1 any ( octubre2015-octubre 2016)
2. 46.698 visites des d’agost de 2016 fins abril 2017.
3. 20.533 usuaris des d’agost de 2016 fins abril 2017.

Els resultats de les nostres xarxes socials són:

 XARXES SOCIALS
(Facebook, Twitter, Instagram)

 RECONEIXEMENT
OBTINGUT





Al setembre del 2016 teníem 41.362 visites de les que el 60% són dones i el 40% homes.
Tenim unes 20.000 visites mensuals a facebook
A finals del 2016 ens van acceptar a Google Ad Grants amb una campanya de 10.000$
mensuals ( son promocions dirigides exclusivament a associacions sense cap ànim de lucre)

PREMI rebut el 27-11-2015 a la 3era Gala organitzada per Societat Limitada i la ràdio Cope de Reus en
“Reconeixement a la feina ben feta”

1. Fent aportacions econòmiques per aconseguir que les inscripcions
siguin 100% solidàries
2. Donant els seus productes empresarials
3. Comprant-nos inscripcions pels seus treballadors
4. Fent difusió a la seva base de dades de clients, treballadors, socis,
proveïdors,...

COM AJUDAR-NOS?

 ECONÒMICAMENT

 Realitzant una donació econòmica per poder fer front a la compra del material necessari,
del marxandatge, assegurances i tota la infraestructura que es necessita per l’organització
de l’esdeveniment i així poder assegurar que les inscripcions siguin 100% solidàries.

 DONACIÓ DE PRODUCTES

 Mitjançant la donació dels seus productes per sortejar-los, repartir-los a la bossa del

 COMPRA D’INSCRIPCIONS

 Regalant inscripcions als seus treballadors per a que puguin participar a la SOSCIATHLON.

corredor, ...

 Fent difusió a la seva base de dades de clients, treballadors, socis, proveïdors,...

 FENT DIFUSIÓ

per exemple:
 Les xarxes socials (facebook, Twitter..)
 Animant a participar a tots els seus treballadors
 Via e-mail a la seva base de dades compartint el nostre cartell.

