L’Impuls de l’Esport
www.acgep.cat

QUI SOM I QUÈ REPRESENTEM?
Som apassionats de l’Esport i la seva Gestió.
La finalitat de l’Associació és atendre les qüestions
relacionades amb el desenvolupament de la tasca del gestor
esportiu i, amb especial atenció, fomentar la formació i
informació dels seus associats
(Article 1er dels Estatuts)
La necessitat d’unificar esforços, compartir experiències, donar
i rebre informació, ha estat l’objectiu principal des del
naixement d’aquest col·lectiu de professionals que considera
que cadascú, des del seu àmbit i situació, pot aportar quelcom
d’interès al sector de la gestió esportiva.

AVANTATGES DE SER SOCI DE L’ACGEP
 Mantenir-se actualitzat de les principals tendències, avenços, formació i
notícies més rellevants dins el sector de la gestió esportiva
 Comptar amb un espai de networking on poder compartir experiències,
procediments i problemàtiques i gestionar ofertes i demandes de treball
 Participar en els diferents actes formatius -monogràfics, conferències,
màsters, congressos...- organitzats directament des de l’ACGEP o des
de les nombroses entitats amb què es tenen convenis de col·laboració
 Rebre setmanalment butlletins amb l'actualitat més rellevant del sector
 Gaudir de preus especials dels nostres col·laboradors i patrocinadors
 Interactuar amb els socis de l’ACGEP a través d’espais web i xarxes
socials
http://www.acgep.cat
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SERVEIS QUE OFERIM ALS NOSTRES ASSOCIATS
 Formació continuada en Gestió Esportiva
 Descomptes rellevants en accions formatives de diferents
col·laboradors
 Assessorament laboral i de voluntariat.
 Assessorament fiscal i comptable.
 Assessorament jurídic.
 Butlletí setmanal amb un recull de l’actualitat i formació en gestió
esportiva.
 Revista trimestral online específica del sector (en fase de disseny)

COL·LABORACIONS ESPECIALS PER ALS NOSTRES ASSOCIATS
Convenis amb empreses:


Temes laborals, fiscals i comptables: Gececop



Temes jurídics: Grup Jurídic bvs



Temes de disseny de planes web, d’internet i multimèdia: Perception



Temes bancaris: Banc de Sabadell



Escola de negocis de l’esport: UNISPORT Management School



Vigilància, so i imatge: Monacor



Consultoria i gestió esportiva: Valgo

Institucions que ens donen suport:


COPLEFC



Diputació de Barcelona



Diputació de Girona



FAGDE



Fundació Catalana de l’Esport



INEFC



Secretaria General de l’Esport

Rambla Guipúscoa 23-25, 1er D
(08018) Barcelona
Tel. 93.303.38.24
info@acgep.cat

El vostre èxit és la nostra força
www.acgep.cat

@ACGEP
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