Bon dia Barcelona, Avui comença Nadal
Acció promocional per al comerç dels eixos comercials de Barcelona

Benvolgut comerciant. Benvolguda comercianta:
Us volem informar que els Eixos Comercials que conformen la Fundació Barcelona Comerç
han preparat la segona edició d'una promoció conjunta per incentivar les vendes de la
propera campanya nadalenca.
Us oferim la possibilitat de participació a aquesta promoció, que tan d'èxit va tenir l'any
passat i us agraïm per endavant la vostre participació, que la considerem com molt
important.
El fet que un nombre molt elevat de comerços és molt valorable. Estimem que poden
arribar a ser de l'ordre dels quatre mil establiments, els que puguin portar a terme de nou
una acció promocional, continuadora d'altres que s'han endegat anteriorment i les que es
podran endegar en el proper futur, per tal de potenciar l'acció comercial del comerç de
proximitat i preservar, a l'hora, el model de comerç que caracteritza a la nostra ciutat:
Barcelona.
Com ja segurament coneixeu o recordeu de l'any passat, però potser cal refermar-ho, la
promoció consisteix en promoure la compra als establiments participants, setmanes abans
de que comenci la campanya nadalenca de vendes. Concretament, des del dilluns 16 de
novembre fins el dilluns 30 de novembre, els establiments participants oferiran als seus
clients un descompte per a la compra (o les compres) que efectuïn entre aquestes dues
dates. A més, i aquesta part és potser la més important, els hi lliuraran un xec (un val
imprès i validat pel comerç, que anirà en un format que rebrà en els propers dies) del
mateix import que el descompte o de l'import que decideixi el comerciant d'acord a les
seves característiques i a la dedicació de l'establiment, que servirà per bescanviar per
productes de la mateixa botiga a partir del dimarts 1 de desembre i fins el dijous 24 del
mateix mes.
Exemple: Si proposem fer un descompte del 10 % entre els dies 16 i 30 de novembre i la
compra té un import de 58€, li farem un descompte de 5,80€ i li lliurarem un xec (val) de
5,80€ que el client podrà bescanviar pel que ell vulgui, com a descompte del seu valor
d'una altra compra, o pagant algun article de l'import de 5,80€, entre els dies 1 i 24 de
desembre al mateix establiment que li ha donat.
L'import de la compra no té importància i, en conseqüència l'import del xec tampoc, no hi
ha quantitat mínima, per exemple, una botiga d'alimentació que faci un descompte del 5% i
el client faci una compra de 14€ el descompte serà de 0,70€ i el xec per a la compra
posterior serà també de 0,70€.

El tipus de descompte per a la primera compra i per al xec el deixem a la discrecionalitat de
l'establiment. És a dir, l'establiment determinarà un tipus de descompte per a la primera
compra i un segon igual o diferent per al xec. Així mateix, com a partir del dia 9 de
novembre els comerços participants rebran els cartells anunciadors i els xecs, podran
començar la promoció, si així ho volen, des de la data de rebuda d'aquest material
promocional.
Per exemple: un determinat establiment pot fer un 5% de descompte per a la primera
compra i establir el valor d'un 10% per al xec, o a l'inrevés. També pot decidir no fer
descompte a la primera compra i distribuir xecs regal per a la segona.
El que és més important és precisament, com hem dit abans, el lliurament del xec de
compra posterior, ja que serà aquesta la peça principal de la publicitat i la que dóna
sentit a aquesta promoció.
És evident que el client podrà fer tantes compres com desitgi durant el termini de temps
establert per a la primera compra i podrà bescanviar d'un a un o tots junts el total de
xecs de que en disposi. Tots els xecs seran validats per l'establiment amb el seu segell i
si ho desitja amb la seva signatura i / o prenent dades del client al que se li facilita (si
aquest és nega a facilitar les seves dades no tindrà cap dret a rebre cap xec).
Recordem les dates i dades de la promoció Bon dia Barcelona, avui comença Nadal.
Descompte de la primera compra o primeres compres: del dilluns 16 (o 9) al
dilluns 30 de novembre.
Bescanvi de xecs: del dimarts 1 fins el dijous 24 de desembre
La campanya de publicitat de la primera fase, està previst comenci el proper dia 16 amb
espots de televisió i falques de ràdio, que s'emetran a BTV i 8TV i a les emissores RAC1 i
Catalunya Ràdio. Apareixeran anuncis al diari La Vanguardia i a El Periódico els propers
dies 21 i 24 de novembre (falten dates per confirmar). També publicarem anuncis a les
revistes locals de Barcelona.
A partir del dia 9 de novembre, si participa a la promoció, vostè rebrà un cartell anunciador
(semblant de l'anunci que es publicarà a la premsa) i els xecs - vals, per a omplir d'acord a
les compres entre els clients compradors.
Tornem a agrair-li el seu interès i la seva participació que, conjuntament amb els altres
comerços participants reforçarà sens dubte la nostra imatge.
Ben cordialment,

Per a més informació podeu trucar a l'Eix 93 305 71 44
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