
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO 
Com afrontar la recerca de patrocinis en els esports minoritaris 



LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO 

La FEDH es la federación deportiva 
nacional que reúne a todos los deportes 
olímpicos de hielo: 
 
Patinaje artístico 
Hockey hielo 
Patinaje de velocidad 
Short track 
Curling 
Bobsleigh 
Skeleton 
 
Desde su creación en 2006, la Federación 
ha trabajado para hacer crecer el 
deporte de hielo en España, siguiendo y 
respetando los principios que rigen nuestra 
labor: juego limpio, respeto y promoción 
de los deportes de hielo.  



47 clubs, 2200 esportistes 



Manca de pistes de gel a l’estat 



Baixa capacitació dels entrenadors 



Inexistència CAR dels esports de gel  



Spanish	  hockey	  the	  coolest	  game	  

Mala imatge de l’esport 



Esportistes es retiren aviat  
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80% del pressupost fins 2016 és subvenció 



Què vàrem fer? 



 
Esportistes Olímpics en primer lloc 
Educació dels entrenadors 
Creació d’un CAR 
Donar valor al nostre producte 

Establir línies estratègiques 



No podem competir en massa si no en especificitat, exclusivitat i valors 
No som coneguts però ho podem ser 

El nostre valor està en el contingut 
  
 

Conèixer els nostres punts forts 



Construir producte  
Dotar-nos d’eines per explicar-lo 
Aprofitar la nostra flexibilitat 

Establir passes a donar 



	  
	  

CompeGGon	  
not	  aHracGve	  

Lack	  of	  
interest	  for	  

media	  

Don’t	  recruit	  
young	  
players	  

Not	  enough	  
senior	  
players	  

	  
Not	  enough	  

teams	  
	  

VICIOUS  
CIRCLE 

VIRTOUS  
CIRCLE 



ANY01_CONSOLIDAR LA LIGA 

•  Lliga de 8 equips 
•  Incorporar responsable de comunicació 

•  Retransmisió de tots els partits en streaming 

•  Desenvolupament d’eina online per fans engagement 

(seguiment partits) 

 



ENGAGEMENT A TRAVÉS DE XARXES I GAMIFICACIÓ 



•  Desenvolupar&implementar programa de captació  
•  Millorar retransmisions en Streaming/ producció continguts 

•  Distribuir continguts a mitjans 

•  Desenvolupament de marca i programa de branding a les pistes  

•  Fantasy League + APP 

ANY02_CAPTAR NOUS JUGADORS/ FANS/ MEDIA  





•  Aconseguir lliga de 10 equips 
•  Activació a les pistes (captació d’esportistes) 

•  Media Workshops  

•  Acord amb mitjà oficial per la distribució en exclusiva del contingut 

•  Captació de mínim 2 nous sponsors per la Lliga 

 

ANY03. MEDIA, NOUS EQUIPS, PATROCINADORS 



Integrar els drets d’imatge dels esportistes 
Venda mitjançant canals de PPV i VOD 

Utilització del big data 

I en el futur? 



 

GRÀCIES 
 
 
 
 
 
CONTACTE 
Xavier Cherta 
General Secretary  
+34 607 907 866 
x.cherta@fedhielo.com 
 


