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Fa 140 anys, els joves August K. 
Damm i Melanie van emigrar de  
la seva Alsàcia natal fugint de la 
guerra prussiana. 
 



 
El seu viatge els va portar fins al 
Mediterrani amb la il·lusió de dedicar-se a 
allò que feien millor: cervesa. 
 
 Fundador: August Kuentzmann Damm. 1876.   



 
El 1876 funden la seva pròpia 

cervesa després de crear-ne una de 
diferent, evolució de les cerveses 

centreeuropees, pensada per al clima 
més calorós: 

 
 LA CERVESA LAGER 

MEDITERRÀNIA 
 

 Estrella Damm. Des de 1876.   



 
En 1876 fundan su propia cervecera, 

tras crear una cerveza distinta, 
evolución de las cervezas 

centroeuropeas, pensada para un 
clima más caluroso: 

 
 LA CERVEZA LAGER 

MEDITERRÁNEA. 
 

 Estrella Damm. Desde 1896.   

 
100% Ingredients naturals: la Cervesa 
Mediterrània es continua fent segons la recepta 
natural de 1876: arròs, malta i llúpol. 
 



 
En 1876 fundan su propia cervecera, 

tras crear una cerveza distinta, 
evolución de las cervezas 

centroeuropeas, pensada para un 
clima más caluroso: 

 
 LA CERVEZA LAGER 

MEDITERRÁNEA. 
 

 Estrella Damm. Desde 1896.   

La Cervesa Mediterrània va guanyar 
medalles a les principals fires 
internacionals. I amb elles, va arribar la 
popularitat.  



 
Disponible a 71 
països de tot el 
món:  
 
Espanya, França, 
Alemanya, Itàlia, 
Regne Unit, Països 
Baixos, Suïssa, 
Dinamarca, Suècia, 
Noruega, Finlàndia, 
Estònia, Polònia, 
Hongria, Bulgària, 
Grècia, Guinea 
Equatorial, Israel, 
Tailàndia, Hong Kong, 
Taiwan, Corea del Sud, 
Japó, Austràlia, Nova 
Zelanda, EUA, Canadà, 
Mèxic, Puerto Rico, 
Xile... 
 



 
Estrella Damm, cervesa de major creixement  
al Regne Unit en volums rellevants. 
 



Damm: 
marques de 
cervesa de  
qualitat i 
prestigi. 
 



 
De 5 a 14 milions d’hectolitres en 10 anys. 
 



 
500 Distribuïdors 
 



 
3.000 Empleats 
 



 
+1.000 milions d’€ en facturació 
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Màrqueting & Patrocinis 
 



 
Més enllà de la comunicació convencional, el patrocini és una 
eina clau en l’estratègia de les marques Damm. 
 



 
El Patrocini comercial és un 
acord amb el qual el 
patrocinador té el dret 
d’associar-se a la imatge de 
l’esdeveniment patrocinat, a 
canvi d’una contraprestació 
econòmica.  



 
En un Patrocini, les marques identifiquen l’oportunitat de: 
 
•  Difondre la seva marca utilitzant el patrocini com a plataforma de 

comunicació.  
•  Construir la seva imatge recolzant-se sobre els valors del patrocini.  
 



 
Exemple de difusió de marca: 
Copa del Rei. 
 



 
Exemple de construcció de valors de marca: Federació 
Catalana de Futbol 
 



 
En determinades categories de producte on l’aspecte 
racional de la compra no és rellevant i prima més l’aspecte 
emocional, el patrocini és una bona eina pel 
desenvolupament de les marques.  
 



 
És molt important pel 
patrocinador que la imatge del 
patrocini sigui sòlida i 
coherent.  
 



I que el patrocinat integri la seva marca al 
patrocini perquè el patrocinador aconsegueixi 
els seus objectius de construcció de marca. 



 
El patrocini d’imatge de marca només és eficient quan està 
alineat amb els objectius de la marca, és visible, està ben 
integrat i és permanent en el temps.  
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“Arreu del món, amb els d’aquí”. 



 
Jocs Olímpics de Barcelona '92 
 



 
 
FUTBOL CLUB BARCELONA 
 
 



RCD ESPANYOL 



 
America's Cup 2007 & Team New Zealand 
  



 
GODÓ 
 



 
FINA World Championships 2013 
 



 
Volta Ciclista a Catalunya 
 



FIATC Joventut de Badalona 



UE Santboiana 



Girona FC 



 
World Padel Tour 
 



 
Jocs Mediterranis Tarragona 2017 
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Valoració de Patrocinis 



 
Procés de decisió per 
contractar un patrocini. 
 Contractació 

Decisió / Go 

Adequació proposta 

Anàlisi Valor d’Actius (ROI) 

Alineat amb l’estratègia? 
1	  

2	  

3	  

4	  

5	  



 
El Valor del Patrocini ha de correspondre 
amb el Retorn objectiu de la proposta (ROI): 
avaluació de 4 àmbits i drets.  
 

Mediàtic / Insitu / Tangible / Online /  
Drets Intangibles / 



Principals Actius: 

Mediàtic In Situ Online Tangible 
o  Backdrop 
o  Diaris i revistes 
o  UTV 
o  Cartells lluminosos 
o  Tematització espais 

interns 
o  Bus 
o  “Toblerones” 
o  Monopals  

o  Backdrop 
o  UTV 
o  Cartells lluminosos 
o  Espots videomarcador 
o  Tòtems exteriors 
o  Bus 

o  Presència web oficial 
o  Impressions web 
o  Mailing + SMS 

o  Exclusivitat 
o  Imatge i Associació 
o  Tanteig 
o  Promocions 

o  Paquet ‘Hospitality’ 
o  Entrades 
o  Cessió d’instal·lacions 

Drets 



 
L’anàlisi de la proposta s’efectua a partir de les dades objectives de 
l’abast i el potencial del Festival.  
 

Assistència 
Públic impactat insitu a 
l’esdeveniment 

ROI 
Retorn/ 
Inversió 

Audiència 
Públic impactat a través 
dels mitjans 

Notícies 
Repercussió obtinguda per 
l’esdeveniment (clipping) 

Impactes 
Impactes aconseguits amb 
tots els suports 

Split 
Detall del retorn per 
tipologia d’actius 

Valor Generat 
Valor de l’esdeveniment i 
els seus patrocinadors 

Outputs 
Seguidors 
Núm. Seguidors a les 
Xarxes Socials 

Indicadors 

Web oficial 
Impactes generats a la 
web oficial de 
l’esdeveniment 



 
El Valor dels actius ha de garantir un 
nivell mínim de rendibilitat. 
 

 (*) Dades fictícies. 
6.000 € 

7.000,00 € 

10.000 € 

11.000 € 

20.000 € 

40.000 € 

45.000 € 

50.000 € 

65.000 € 

85.000 € 

Split de retorn dels actius Valor dels actius de la proposta 



El valor dels actius ha de proporcionar  
un mínim de rendibilitat exigible. 

Valor Actius 
Import sol·licitat  = 70% 

Drets Intangibles 
Import sol·licitat     = 30% 
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Gràcies. 


