CIRCULAR INFORMATIVA
Informació bàsica de la Campanya comercial de Nadal 2016-17
ACCIÓ PROMOCIONAL VINCULADA A PISTA DE GEL NATURAL PLAÇA VERDAGUER
-Tiquets de descompte 2x1 pel comerç de Tarragona-

- TIPUS D’EQUIPAMENT D’OCI I ENTRETENIMENT:
Pista de Gel Natural (25x14m).

Plaça de la Font, 1
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- UBICACIÓ:
Plaça Verdaguer, Tarragona (estarà instal·lada del 25/11/2016 al 8/1/2016).
- INICI Campanya 2x1:
25/11/2016.
- FINALITZACIÓ Campanya 2x1:
22/12/2016.
- QUI ORGANITZA:
Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona.
- QUI ESTÀ CONVIDAT A PARTICIPAR I ADHERIR-SE A LA CAMPANYA:
Està convidat tot el teixit comercial de Tarragona, tots els comerços, socis i no socis de les entitats comercials de la ciutat.
- QUANT COSTA ALS COMERCIANTS I ENTITATS COMERCIALS PARTICIPAR A LA CAMPANYA?
Res. Es gratuït per a tots ells.

INFORMACIÓ GENERAL DE LA CAMPANYA PROMOCIONAL “PISTA DE GEL A TARRAGONA”:
Es tracta d’una campanya promocional i de comunicació municipal que pretén apropar la ciutadania al gran
atractiu d’aquests Nadals a Tarragona, com és la pista de gel natural que es situarà a la plaça Verdaguer de
Tarragona, a partir d’oferir descomptes per a l’ús dels ciutadans i compradors de les nostres botigues.
Per vincular la pista gel amb el comerç local, i impulsar les visites i compres als nostres establiments, s’ha
previst col·laborar amb les entitats comercials de Tarragona, com amb els comerços en general, a fi de facilitar que disposin a les seves botigues d’un pack de tiquets 2x1 per entrar a la pista de gel natural (que es
podrà emprar en els dies i en les condicions d’ús que es determinin, i s’informin als propis tiquets 2x1), i que
els comerciants podran oferir als seus clients per cada compra al seu establiment i fins esgotar existències.
Als efectes de donar la màxima difusió i publicitar la campanya, es faran
a) accions de comunicació promocionals a diversos mitjans de comunicació, i a través mitjans digitals
propis de l’Ajuntament de Tarragona i a les xarxes socials.
b) es distribuirà el cartell promocional de la campanya nadalenca a Tarragona i el programa d’activitats
nadalenques a Tarragona, en diversos punts de la ciutat i a diferents entitats.

DINÀMICA DE LA CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL 2016-17 per als COMERCIANTS:
Cada establiment participant, i que vulgui participar voluntàriament a la campanya comercial de Nadal
2016-17 a Tarragona, se li entregarà el següent material:
a) cartells promocionals de la campanya Pista de gel a Tarragona, pels aparadors.
b) pack de tiquets 2x1 (es preveu entre 20 i 100 tiquets, encara que condicionat a la quantitat de tiquets
emesos finalment per l’empresa que gestiona la pista de gel natural) per bescanviar i gaudir de la
pista de gel natural, per entregar als seus clients.
c) aquesta circular explicativa de la campanya (o en el seu cas, accés online, en format digital).
Com farem arribar el material de la campanya als comerços?
Es farà repartiment directe de tot el material de la campanya a l’establiment de cada comerciant participants que s’adhereixi a la campanya.
Els tickets 2x1 de la pista de gel, a qui ho podran entregar els comerciants?
Els comerciants entregaran als seus clients els tiquets descompte de la pista de gel, per al seu gaudiment, i
vinculat a que en facin compres a l’establiment.
El preu normal de la pista de gel és de 7€, per a uns 30 minuts de gaudi.
Amb el descompte, el preu per persona serà de 3,5€, entrant-hi dues persones i pagant per tant, 7€.
Quan es podrà fer ús dels tiquets de descompte de la pista de gel per part dels clients?:
-

Previst que es puguin emprar de dilluns a divendres des del dia 25/11/2017 fins al 22/12/2016,
inclòs. Queda exclòs d’ús els dissabtes, diumenges i festius en aquest interval, i els dies festius nadalencs (del 23/12/2016 al 08/01/2017, ambdós inclosos).

-

La durada de l’activitat a la pista de gel serà d’uns 30 minuts de patinatge a la pista.

Per a més informació contactar amb:
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ COMERCIAL, CONSELLERIA DE COMERÇ
Ajuntament de Tarragona
Telf. 977 25 09 79
comerca@tarragona.cat
http://www.tarragona.cat/empreses/comerc

