Programa Estratéxico de Eventos de Impacto 2020-2022

¿Que é o Plan Impacto?
O Plan Impacto e unha iniciativa da FGH para programar e desenvolver accións de gran impacto
nos ámbitos deportivos, sociais, publicitario, divulgativo, promocional, das administracións e no
financeiro ó través da captación de patrocinios.
Este Plan e unha das liñas de estratexia da FGH para os próximos anos para o desenrolo do
hóckey existente, promoción da práctica, tecnificación e captación de xogadores e xogadoras,
familias, público, interese, patrocinadores e apoio institucional e social.

¿En que consiste?
O Plan Impacto consiste en actuacións especificas en tres liñas clave de actuación:

•Campaña
•Promoción da
práctica para
pequenos e
pequenas
•Escolas
•Proposta de
creación de
Escolas
Federativas en
Concellos

•Campionatos
•Galegos
•Nacionais
•Internacionais
•Eventos
•Final 4
•Gala do Hockey
•Concentracións
escolares

Acordos

Campaña de captación e promoción
Programa de eventos de alta relevancia
Campaña de patrocinios e colaboracións

Eventos

Captación

•
•
•

•Patrocinios
•Marcas e
empresas
•Institucionais
•Convenios
•Servicios
•Publicidade
•Instalacións
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Campañas de Captación
Co propósito de mellorar a captación de practicantes en idades tempéranas e a implicación
familiar o Plan inclúe:
•

Actualización do deseño de logos e marca corporativa da FGH , CeTeGA (Centro de
Tecnificación de Galicia), etc. e creación de perfiles en redes sociais e similares.

•

Campaña divulgativa mediante pósters e medios físicos, dixitais, banner, vídeos e
presenza en medios de comunicación en datas clave como o remate e comezo do curso
escolar.

•

Proposta de creación de Escolas Federativas Municipais con concellos interesados.

Programa de Eventos
Para aumentar a relevancia social, deportiva, social, presenza en medios e publicitaria que faga
de Galicia un territorio moi activo na organización de eventos de alta relevancia, o Plan inclúe a
solicitude, planificación e organización de campionatos de alta relevancia dende idades
escolares ata seleccións olímpicas.
A planificación, ata o de agora, para 2020-2022 inclúe a seguinte previsión:
•

Final 4, Copa Galicia E Cena do Hóckey Galego (Maio 2020*, 21 e 22)
*Maio 2020 Cancelada COVID19

•

Organización de Campionato de España Absoluto Clubs Hóckey Sala (Xaneiro 2021)

•

Organización de Campionato de España de Selecciones Autonómicas Sub14 Hóckey
Herba (Febreiro 2021)

•

Inauguración da Reforma do Campo de Mariñamansa con stage y partidos amigables de
la Selección Nacional Absoluta (Xuño 2021)

•

Organización de Campionato de Europa Seleccións de Hóckey Sala (Xaneiro 2022)

Este axenda pode sufrir cambios segundo as concesións, novas opcións ou cambios por
modificacións en calendarios por mor dos XXOO ou outros acontecementos.

Campaña de patrocinios e colaboracións
Para sufragar as liñas de acción da FGH e o CeTeGa se programan accións para lograr patrocinios
e mecenado dende o ámbito privado e publico. Para logralo as accións de impacto nos eidos de
promoción e de eventos son fundamentais e intrinsecamente relacionados.
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Asemade, se están a promover acordos e convenios con entidades privadas e publicas en
diferentes ámbitos incluíndo acordos de servicio a disposición dos clubs, federados e familias
como:
•
•
•
•

•
•
•
•

Acordos de divulgación e publicidade en medios
Acordos de identidade, marca e roupa deportiva
Acordos en servizos médicos e de fisioterapia
Convenios con concellos, deputacións e outras institucións para colaboracións, xestión
e investimentos, reformas e adaptacións en instalacións deportivas.
o Convenio Deputación Ourense dotación CeTeGa
o Proxecto reforma Campo Mariñamansa Concello de Ourense
o Pendentes reformas e adaptacións en Concellos de Vigo e Coruña
Convenios de uso de instalacións deportivas para a practica do hóckey herba e sala
Convenios con institucións educativas para a tecnificación avanzada
Acordos de transporte bonificado
Etc.

E firma os efectos oportunos a Comisión Xestora da FGH en maio de 2020.
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