
                 

FUNCIONAMENT CAMPANYA 2020 

“Compra a prop i descobreix el teu entorn” 
 

Benvolguts/des, 

Ens plau presentar-vos la campanya comercial que els Ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, 

Olèrdola i Castellet i la Gornal han dissenyat conjuntament per aquest octubre i novembre, i que 

pretén potenciar i dinamitzar el comerç local i de proximitat.  

 

La campanya es centra en el sorteig de lots de productes i experiències dels establiments adherits.  

 

Juntament amb aquesta circular heu rebut tot el material necessari per participar a la campanya: 

cartell de la campanya, cartell amb els premis, butlletes i urna (si s’escau).  

 

IMPORTANT!  

Llegiu atentament la dinàmica i funcionament de la campanya  

ABANS de començar a repartir el material. 

 

Durada de la campanya: del 25 d’octubre al 22 de novembre.  

Dinàmica i funcionament: mentre duri la campanya, per cada acte de compra dels vostres clients, 

agrairem que doneu butlletes de participació o oferiu accedir al formulari a través del codi QR.  

 

 Heu de segellar TOTES les butlletes amb el distintiu de l’establiment; així es podrà saber quin 

establiment ha repartit les butlletes guanyadores. Si l’establiment no té segell haurà de 

comunicar-ho a l’Ajuntament.  

 S’ha d’intentar donar les butlletes per cada acte de compra.  

 No hi ha mínim de compra per donar les butlletes, o bé, si ho creieu oportú, el podeu fixar 

vosaltres.  

 Podeu donar més d’una butlleta, en funció de la despesa realitzada.  

 Si se us acaben les butlletes és important que ho feu saber, us podeu posar en contacte amb 

els vostres ajuntaments o al mail que em centralitzat promoció@smmonjos.cat  

 

Premis i sorteigs :  

 Els premis se sortejaran a partir del dia 25 de novembre, o bé, si no pot ser, quan s’hagin 

recollit totes les urnes  a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.  

 No hi haurà acte per la recollida dels premis, per motius sanitaris.  

 Optaran als premis de Castellet i la Gornal: les butlletes dipositades als comerços adherits 

d’Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos.  
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 Optaran als premis d’Olèrdola: les butlletes dipositades als comerços adherits de Castellet i la 

Gornal i Santa Margarida i els Monjos. 

 Optaran als premis de Santa Margarida i els Monjos: les butlletes dipositades als comerços 

adherits de Castellet i la Gornal i Olèrdola.  

 No s’acceptaran butlletes malmeses i registres que s’hagin fet seguits a través del codi QR. .  

 Un cop sortejats tots els premis, l’organització de la campanya es posarà en contacte amb la 

persona guanyadora a través de les dades que hagi escrit a la butlleta (telèfon i/o e-mail). Per 

aquesta raó és important que cada establiment segelli les butlletes que repartirà entre els 

seus clients. 

 Els obsequis en forma de vals es podran gastar a qualsevol de les botigues adherides a l’entitat 

fins el 31 de gener de 2021. 

 

 

Per més informació, us podeu posar en contacte amb els vostres ajuntaments: 
- Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos:  93 898 02 11 

- Ajuntament de Castellet i la Gornal: 977 670 326 

- Ajuntament d’Olèrdola: 93 890 35 02 

 o al mail centralitzat de promoció@smmonjos.cat  
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