VOLS 60€ PER A LES
TEVES COMPRES?

Enfortim el teixit econòmic
de Calafell entre tots i totes

bons.calafell.cat
Exclusiu per bescanviar als establiments de Calafell

Arran de la pandèmia sanitària de la Covid-19 i les greus conseqüències per a l’àmbit
econòmic de les empreses i negocis, l’Ajuntament de Calafell posa en marxa una campanya per a la recuperació del teixit comercial del municipi.

Què són Els Bons de Calafell?

Com funciona?

Xecs de descompte amb un valor de 10€ per
cada 30€ de compra, bescanviables en els establiments de Calafell adherits a la campanya.
Es poden descarregar fins a 6 bons per persona, que podrà fer servir en les seves compres
diàries. Aquests bons són totalment gratuïts.

1.

Quins avantatges comporten?
L’Ajuntament de Calafell injectarà 280.000€
al sector comercial, de serveis, hostaleria i turisme en forma de bons de descompte per a les
compres, generant un impacte econòmic de
més de 800.000 euros al municipi.

Qui pot disposar
d’Els Bons de Calafell?
Qualsevol persona que ho desitgi, disposarà
de 60€ de descompte en les seves compres diàries als establiments de Calafell.
Aquests bons són personals e intransferibles.

Es poden descarregar fins a 6 bons per
persona.
2. Cada bo té un valor de 10€.
3. Per cada 30€ de compra es pot
entregar 1 bo.
4. Els bons son acumulables quan es
garanteixi l’import mínim.

En quins establiments
puc bescanviar-los?
Podràs entregar bons de descompte als
establiments de Calafell adherides a la
campanya.
Agència de viatges, Calçats, Complements,
Electrònica, Òptica, Esports, Joguines,
Joieria, Llar i decoració, Llibreria, Mascotes,
Moda, Perfumeria, Perruqueria i estètica,
Basar, Restauració, Hotels i apartaments
turístics.

Fins quan els puc fer servir?
Els Bons de Calafell seran vàlids fins el
09/12/2020.

ACONSEGUEIX ELS TEUS BONS DE CALAFELL!
1.
2.
3.

Entra al web bons.calafell.cat.
Omple el formulari per aconseguir
els teus 6 bons.
Descarrega els bons al teu dispositiu
mòbil o imprimeix-los.

4. Mostra el teu bo a la botiga per
obtenir el descompte en la compra.
5. Un cop registrat tindràs 15 dies per
utilitzar els bons.

