Campanya comercial Nadal’16
MATERIAL:
Tots els establiments participant rebran:




1000 butlletes tipus “fira”
Una urna
Dos cartells: un de la campanya social i un altre de la comercial.

DINÀMICA:
Els establiments participants repartiran entre els seus clients les 1000 butlletes segons el criteri
individual de cada establiment.
Els clients obriran les butlletes i algunes estaran premiades i d’altres no.




Butlletes premiades: els clients podran anar directament al l’establiment que els
ofereix el descompte i el comerciant li descomptarà de manera directe l’import que
aparegui al val. El comerciant guardarà el val de descompte per tal de poder fer una
valoració dels vals bescanviats a la finalització de campanya. Aquests premis van a
càrrec de cadascun dels establiments participants.
Butlletes no premiades: els clients emplenaran les butlletes que no tenen premi
directe (nom, telèfon i adreça electrònica) i les podran dipositar a les urnes que
trobaran als establiments participants. Aquestes butlletes entraran en un sorteig de 5
premis de 100€ cadascun (cada premi de 100€ serà lliurat en 10 vals de 10€) que es
farà el dia 14* de gener de 2017 a les 12h a la Plaça Pere Quart/Molí. Aquests premis
van a càrrec de les entitats participants.

CALENDARI
La campanya comença oficialment el dia 1 de desembre .
Les butlletes es lliuraran fins el dia 5 de gener a última hora de la nit i els premis es podran
bescanviar fins el proper 31 de gener de 2017.
Les urnes dels establiments es passaran a recollir a partir del dia 9 de gener així com l’arbre de
fusta fet per Aspasur.
MESURES DE SEGURETAT
Les butlletes porten incorporades les paraules “Sorteig de Nadal” en lletres grises a la part
superior un cop la butlleta està oberta, per tal d’evitar-ne la reproducció.
Qualsevol situació no recollida en aquest document, serà atesa per la comissió de les entitats
participants en la campanya.
*La data del sorteig està errònia a les butlletes. El 14/01/17 serà el dia correcte.

