FUTSAL MATARÓ

Xarxa d’empreses

col·laboradores
Campanya comerç

“Vermell-Futsal”
ALIANÇA MATARÓ - Assegurances de Salut a la seva mida
Tot un ventall d’assegurances per a disposar de la tranquil·litat necessària, ja sigui mitjançant la
prestació del servei o bé cobrant una quantitat per satisfer les necessitats econòmiques que una
malaltia o una intervenció quirúrgica pugui plantejar. L’empresa oferirà un 15% de descompte as
jugadors i associats del club en totes les seves assegurances.
Plaça de les Tereses, 22 08302-Mataró Telf. 93 796 04 75 - 902 220 475 (24h)
Contacte: Joan Calleja
www.novali.org

INLINGUA - Escola d’idiomes
Escola d’idiomes present a més de 40 països. Materials propis. Ofereix un gran ventall de cursos
tant per nens/es, com per adults i empreses. Tramiten bonificacions per a empreses. Servei de
traduccions a 32 idiomes. Preus molt competitius. Test de nivell gratuït. Diferents ofertes de descompte tant per jugadors com socis i familiars del Futsal Mataró.
C/ Via Europa, 181 Telèfon: 93 757 65 71 - C/ La Riera, 13-15 Telèfon: 93 755 09 81
Contacte: Jordi Costa
direccio@inlinguamataro.com - www.inlinguamataro.com

9 TEAM - Grup Constructor
Empresa constructora que es dedica a obra pública i privada. Actualment treballant sobretot a
Catalunya i Balears.
Avda. Ernest Lluch, 33 - 08302 Mataro
Telèfon: 937 575 878
info@grupbcn.cat

GRUP FEIMAT – Ferreteria Industrial
Empresa nascuda a Mataró l’any 1991 dedicada al subministre industrial, on som un referent
en el sector ferreter de serveis a la indústria a tota la provincia de Barcelona, amb delegacions
repartides pel Vallés Oriental, Vallés Occidental i El Maresme.
c/Carrasco i Formiguera, 23 - Mataró
Telèfon: 93 757 66 52
Contacte:: David Miracle (davidmiracle@feimat.com)
www.feimat.com

CLINICA BADIA D’OFTALMOLOGIA
Una clínica de confiança mataronina s’uneix al comerç vermell del Futsal Mataró, i ofereix als seus
jugadors i associats un 10% de descompte en visites i preus especials en operacions.
C/ Barcelona, 12-14 3ª planta / Telèfon: 93 790 49 94
Contacte: Lidia Casals
info@clinicabadia.com - www.clinicabadia.com

CARNISSERIA JUANJO
A Carnisseria Juanjo oferim tot tipus de carns i embotits d’ elaboració pròpia. Plats precuinats
com els canelons de casa ,les nostres croquetes i un gran assortit d’hamburgueses.
També tenim els millors pernils ibèrics de Guijuelo , Extremadura i Terol i pels vostres
convidats, unes safates d’embotits amb la millor qualitat i preu.
Contacte:C/ Alemania, 22 Mataró
Per comandes:Telèfon: 937991861

CELLERS MONTSERRAT
És un referent en el sector dels cellers a Mataró i comarca. La principal motivació és que els
nostres clients gaudeixin d’un tracte personalitzat i trobin sempre el producte més adient per a
cada ocasió.
L’equip de Cellers Monserrat el podrà assessorar en el disseny de la seva pròpia bodega i en
l’elaboració de cartes de vins a mida. Realitzem també tot tipus de cursets de tast (d’aigües,
caves, cerveses, licors i vins,etc..) en col·laboració amb empreses de prestigi.
Descomptes del 5% en la compra de vins, licors i caves per a tots els socis del club.
Carretera Mata, 36 Telèfon: 93 755 09 64
Contacte: Jaume o Antoni Cruz Monserrat
info@cellersmonserrat.com - www.cellersmonserrat.com

BONSAI COLLSACREU

Centro BonsaIkebana Barcelona - Escola de Bonsái, Escola de Ikebana, Botiga i exposició de
Bonsái (500 arbres) e Ikebana, testos, eines, recipientes, mobles, etc. Escola de idioma japonés.
Horari: dilluns a divendres 10,30h a 13:30h. i de 16h a 20h.
c/Bailén, 35; 1º, Barcelona
Telèfon: 932 653 154 - Mòbil: 670673234 - info@bonsaivirtual.com
Centro Bonsai Collsacreu en Vallgorguina - En el parc natural del Montnegre trobareu: Botiga
i exposició de 10.000 bonsais de 500 espècies. Jardí botànic. Peces de qualitat per a coleccionis
tas, demostracions i escoles, aficionats i novells. Jardí de bonsai, viver,
Horari: Dissabte a Dilluns de 11 a 14 i 16 a 20h
Marfull nº 7, Urbanització Collsacreu, Vallgorguina (Barcelona), Carretera Arenys de
Munt a Sant Celoni
Telèfon: 937 939 809 - Mòbil: 645 305 309
info@bonsaivirtual.com - www.bonsaikebana.com

CENTRE DE FISIOTERÀPIA AXL ASSOCIATS
Axl Flexos pretén oferir la solució als teus dolors corporals, podrà ser tractat amb els mateixos
mitjans i la mateixa atenció que té un professional de l’esport, amb el fi de millorar la teva salut i
la teva qualitat de vida. Descompte en les tarifes i tracte preferencial a les mútues.
Avda/ Montevideo, 164-166 Baixos -Vilassar de MarTelèfons: 93 750 69 38 / 607 59 77 98
Contacte: Xavier Martínez
axlassociats@gmail.com

LIDER SPORT - Botiga d’esports
La botiga especialitzada en Futbol ofereix descomptes del 10 i 15% als jugadors i associats del
club en funció del producte.
C/ Camí del Mig, 169
Telèfons: 93 798 84 54 / 660 70 93 67
Contacte: Francisco Cobos
lidersport@terra.es

