Formentera presenta la campanya de Nadal del 'Compra a Casa'
dimecres, 28 de novembre de 2018 12:44

La consellera de Comerç, Alejandra Ferrer, acompanyada del president de la PIMEF, Pep
Mayans i la gerent, Lydia Álvarez, així com en Llorenç Córdoba, en representació la Cambra de
Comerç d’Eivissa i Formentera, han presentat avui la campanya especial de Nadal de "Compra
a Casa" feta per aquestes festes.

La consellera ha explicat que la campanya Compra a Casa es va posar en marxa el desembre
del 2016 i a hores d'ara ja s'han expedit 1.717 targetes entre els formenterers, amb les quals
s'obtenen importants descomptes, i hi ha 29 establiments adherits. L'objectiu, segons ha
apuntat Ferrer, és "fomentar la compra en el petit comerç de Formentera i que ciutadans i
comerciants s'ajudin mútuament, donant serveis i vida als carrers de Formentera".

Comprar a casa té premi
Per continuar amb l'impuls de les compres a Formentera s'han fet dues iniciatives especials per
aquestes festes. La primera "Al Nadal Compra a Casa" amb la qual les compres superiors als
15€ en establiments adherits a la campanya Compra a Casa tindran premi: el 1r premi serà una
targeta Compra a Casa amb 200€, el 2n premi una targeta Compra a Casa amb 100€ i el 3r
premi una targeta Compra a Casa amb 50€.

La segona iniciativa es titula "Anar al Mercat de Nadal té premi". Així, es donarà una
papereta per cada 15€ de compra o consumició al Mercat de Nadal. Entre tots els participants
es sortejaran cinc targetes Compra a Casa amb 100€ cadascuna. El sorteig es realitzarà el
dijous 10 de gener de 2018

Dades de la campanya
Segons ha explicat la gerent de la PIMEF, Lidia Álvarez, durant aquest 2018 els formenterers
s'han gastat 1.121.843€ en els establiments adherits a la campanya Compra a Casa en les
compres que han fet amb les seves targetes. Gràcies a aquestes compres s'han acumulat
21.689€ en descomptes.

XII Concurs d’Aparadorisme Nadalenc
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Així mateix, el Consell de Formentera, conjuntament amb amb la Cambra de Comerç d’Eivissa i
Formentera han convocat el XII Concurs d'Aparadorisme Nadalenc 2018. Els comerços que hi
vulguin participar tenen de termini fins el 30 de novembre per a apuntar-s’hi.

Els premis es faran públics el 4 de desembre, i consistiran en un 1r premi de 225€ i una placa
de reconeixement, un 2n premi de 150€ i placa de reconeixement, i un 3r premi de 75€ i placa
de reconeixement.

2/2

