Casserres a 4 de desembre de 2008

Benvolguts associats,
Ens posem en contacte amb vosaltres ja que s’apropen les festes de Nadal i com és habitual en aquestes
dates us fem arribar les activitats que durem a terme.
•

Us recordem que passarem a recollir serà del 11 al 14 de desembre la loteria de Nadal.

•

Les llums de Nadal: s’ha demanat a l’ajuntament que ens installi les estrelles i els arbres. Qui no
tingui l’estrella la pot sollicitar a algun membre de la Junta

•

Com en els anys anteriors a tots els associats se’ls portarà l’arbre de Nadal. Enguany està previst que
els porti Herbicides i Adobs Casserres ; intentarem que sigui abans de la Puríssima.

•

Es convoca el 9è CONCURS D’APARADORS DE NADAL. Els associats interessats en participar-hi
haureu d’omplir la butlleta que us adjuntem i entregar-la abans del dia 19 de desembre en un dels
següents membres de la Junta: E&G Assessors, PC Imagine, La Farmàcia, Puig-Fitó, Joan
Altarriba, Barberia l’Antiga o Ferreria Eudal Reig.
Els premis són : 1er. 90 €

, 2on.

60 € ,

3er. 30 € tot en vals de compra

Aquest any es farà amb jurat popular!! Us animem a participar-hi, les persones que us vinguin a
comprar podran votar per l’aparador que mes els ha agradat , per axó es interessant que deixeu les els
aparadors oberts aquestes festes així la gent podrà passejar i veure el vostre aparador serà fins el dia
5 de gener al mati que es quan es pesaran a recollir les caixes amb les butlletes pensem que
d’aquesta manera la gent podrà dir l’aparador que per ell es mes maco.
•

Continuem fent el Sorteig en vals de descompte per la dinamització del comerç, aquest any serà tres
premis en un valor de 100 € i 50 € i 50 € que es farà el dia 5 de gener a la una del migdia a l’estand
de la Fira de Reis al mateix dia 5 de gener al mati pesàrem a recollir per les botigues les capses en les
que hi hauran posat tant l’aparador que haguí agradat mes que no més ha de posat el nom del
establiment i en la butlleta de participació en el sorteig el telèfon i el nom de la persona que hi
participa.

•

El dilluns dia 5 de gener es farà la Fira Tradicional de Reis a la Plaça Santa Maria. Per això ens
agradaria que hi participéssiu a fi de que els visitants coneguin i puguin comprar els nostres productes.
Us farem arribar dos vals per anar a esmorzar

•

Us enviarem el calendari del 2009 amb totes les festes locals i totes les que si voleu es pot obrir
legalment. Us avancem que la festa local serà el dia 23 de març, Els festius en que es permet
l’obertura aquest any 2008 son: el dia 6 de desembre ( constitució ) , el diumenge dia 14 de
desembre i el Diumenge dia 21 de desembre i el primer diumenge de gener ( inici rebaixes d’hivern) ,

•

Us recordem que teniu a la vostra disposició la pagina Web http://www.comerciantsdecasserres.com
per penjar les fotos dels vostres establiments i completar la informació de la vostre empresa ( ja sigui
mail, web, etc. )

•

També us recordem que les persones interessades en anunciar-te a Radio Puig-reig aquí els hi
deixem l’oferta que ens fan. Només dir-vos que hauríeu de trucar al telèfon de contacte el mes aviat
possible. El telèfon de contacte és 686 39 60 17 i la persona de contacte es Pilar Albiol.
L’anunci s’emetrà del 4 de desembre al 6 de gener.
1 falca al dia + dues els caps de setmana a compte de la ràdio 34 dies = 34 anuncis + 10 de regal
= 44 falques ( a 2,64€/falca en comptes de 3€ ) Total. 90€ + 16% IVA 104,40€ , però si som més
de 10 ens faran un descompte del 20% i per tant seria 70 € Forma de pagament en dos cops.
Desembre 45€ + IVA. i Gener 45€. + IVA o
35 + IVA desembre i 35 + IVA a gener si som més de 10 establiments.
En nom de tota la Junta , us desitgem molt.

Bones Festes.
Atentament,

El secretari,

El President

Sergi Solanellas

Enric Genescà
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