NESTE NATAL COMPRE LOCAL
A junta de Freguesia de Avintes querendo ajudar a dinamizar o comércio, a
restauração e serviços tradicionais de Avintes, deliberou promover uma
campanha neste Natal, designada de “Neste Natal Compre Local”, a decorrer
entre os dias 1 e 31 de dezembro de 2016.
Assim, todos aqueles que façam compras ou adquiram serviços superiores a
10€ em lojas de comércio e prestadores de serviços, etc., aderentes à nossa
iniciativa, habilitar-se-ão a ganhar prémios.
Os comerciantes que desejarem aderir à iniciativa devem preencher a ficha
de inscrição e entregar na secretaria da JF Avintes ou enviar para o email
geral@avintes.net, até dia 18 de novembro de 2016, podendo a partir do dia
24 de novembro de 2016 levantar os cupões na Junta de Freguesia de Avintes.
A Junta de Freguesia fará a divulgação desta campanha, dentro das suas
capacidades, de forma a que os avintenses adiram ao comércio local.

Como entregar os cupões:
1. Por cada 10€ de compras o comerciante/prestador de serviços entrega
ao cliente um cupão (fornecido pela JFA)
 Até 9,99€ = 0 cupões
 De 10€ até 19,99€ = 1 cupão
 De 20€ até 29,99€ = 2 cupões e assim sucessivamente até ao
limite máximo de 5 cupões por compra.
(Nas farmácias não estão incluídas as compras de medicamentos)
2. O cliente terá obrigatoriamente de preencher o nome, número de
contribuinte e contacto (sem estes dados o cupão não será válido)
3. Os cupões devem ser guardados pelo comerciante/ prestador de
serviços e entregues na Junta de Freguesia de Avintes até ao dia 6 de
janeiro de 2017.
4. No dia 13 de janeiro de 2017, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de
Avintes, pelas 21h30, em cerimónia pública serão sorteados os
vencedores.

Como participar:
1. Preencher ficha de inscrição
2. Para aderir à campanha terá que oferecer, pelo menos, 1 prémio para
ser sorteado (deverá ser entregue no ato da inscrição)

Rua da Escola Central, 75 - geral@avintes.net – 969 014 197

