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¿Què és NJOI?

Njoi és el punt de trobada de les persones i entitats vinculades a 
l'esport de base



Njoi va dirigit a Federacions, Clubs, Esportistes Federats i els seus 
Familiars (Pares i Mares)

¿A qui ens dirigim?



Njoi és una xarxa privada a la qual es pot accedir amb les credencials
d'altres xarxes més generalistes com Facebook, Twitter, Google +, etc.

¿Què és NJOI?



Njoi d'una manera divertida i participativa, acosta Jugadors i Familiars 
als seus Clubs i Federacions corresponents.

¿Què és NJOI?



Xarxa Social (Generalitats)

Acumulació de punts per 
participació bescanviables 
per descomptes o premis

Espais Publicitaris no 
intrusius

Calendari 
d'esdeveniments

Recordatori 
d'aniversaris

Divulgació de continguts 
Multimèdia

Sincronitza continguts 
amb les xarxes més 
populars

L'usuari es troba 
associat a grups 
naturals segons 
l'equip / Club al 
qual pertany

Accés immediat a 
novetats i notícies 
de la Federació o 
el Club



Xarxa Social (Esdeveniments)



Xarxa Social (Xat Online)



Xarxa Social (Jocs i Tornejos Online)



Xarxa Social (Botiga Exclusiva NJOI)



Xarxa Social (Botiga Exclusiva NJOI)



Xarxa Social (Anuncis Classificats)



Xarxa Social (Anuncis Classificats)



Xarxa Social (Directori de Professionals i Serveis)



Xarxa Social (Directori de Professionals i Serveis)



Xarxa Social (Pàgines web personalitzades per a cada club )



Xarxa Social (Contacte continu amb l'usuari)



•Abast Disciplinar (segons Federació)
•Abast Territorial (segons Federació)

Àmbit Institucional Àmbit Tecnològic Àmbit Comercial

Esborrany conveni marc de col·laboració amb Federacions

Compromisos NJOI

•Desenvolupament constant de la 
plataforma.

•Seguretat tècnica i protecció
jurídica de les plataforma.

•Suport comercial i publicitari de la 
plataforma.

•Garantía de continuïtat de servei.

Compromisos Federació

•Promoció i prescripció de la 
plataforma entre els seus 
associats. (Clubs, Entrenadors, 
Arbitres, Jugadors/es)

•Promoció i prescripció de la 
plataforma en les organitzacions 
nacionals i internacionals en que 
està adscrita.

•Integració de processos 
exclusivament a nivell de dades.

Compromisos NJOI

•Facilitarà eines per publicar 
qualsevol tipus de contingut a la 
Plataforma i de manera autònoma 
tant a la Federació com als Clubs.

•Col · laborarà activament amb la 
Federació per dotar el col·lectiu 
d'eines per realitzar transaccions 
telemàtiques facilitant als clubs un 
entorn homogeni.

Compromisos Federació

•Proporcionarà a NJOI dades 
bàsiques i sempre actualitzades 
sobre l'estructura organitzativa del 
col·lectiu (Bàsicament Clubs i els 
seus membres).

•Facilitarà a NJOI dades actualitzades 
sobre les competicions (Calendari i 
Resultats i incidències)

•Abast Disciplinar (segons Federació)
•Abast Territorial (segons Federació)

Compromisos NJOI

•Fer partícip a la Federació i als 
Clubs dels ingressos generats 
per les activitats comercials i 
publicitàries de la plataforma 
d'acord a ràtios d'influència en 
la consecució dels mateixos.

•Fer de patrocinador d'actes 
propis de la Federació amb una 
dimensió pactada anualment.

Federació

•Garantir que mentre estiguin 
vigents i es compleixin els 
acords assolits tant en l'àmbit 
institucional com en el 
comercial, la Federació no 
facilitarà la seva integració ni 
col·laboració amb una altra 
plataforma amb funcionalitats i 
públic objectiu similars a NJOI.


