NOTA DE PREMSA
Girona, 12 desembre 2012

EL RES ENGEGA LA CAMPANYA “NadalRES” QUE PRETÉN INCENTIVAR LES COMPRES DE
NADAL AL COMERÇ LOCAL DE GIRONA
La moneda RES ha posat en marxa una campanya per incentivar les compres nadalenques a la petita i
mitjana empresa de la ciutat i premiar al consumidor.

El RES ha posat en marxa el #NadalRES, una campanya que incentiva les compres al comerç local.
Aquesta campanya consisteix en incentivar i premiar els consumidors que facin els seus encàrrecs
nadalencs a les botigues i empreses associades a la xarxa RES. La persona que faci les seves compres al
major nombre d‘establiments RES s’emportarà un lot de productes valorat en 670€ on s’hi podrà trobar
articles de gastronomia, moda, bellesa o activitats d’oci entre d’altres.
L’objectiu del #NadalRES, és promocionar el comerç local i ajudar a les botigues de barri i del centre de
la ciutat, tan castigades per la crisi econòmica, a obtenir un nombre més alt de vendes per aquestes
dates. També, pretenem que els consumidors adquireixin de nou els valors de la compra de proximitat i
intentar canviar la percepció general de que els grans magatzems siguin la primera opció de compra.
D’aquesta manera, s’ajuda a l’economia local de la zona.

El RES, és una xarxa de PIMES i autònoms locals que té per objectiu donar un suport addicional a
aquests negocis per tal que augmentin les seves vendes. Aquest suport es dona en forma de moneda
complementària, el RES, que té el mateix valor que l’euro i que s’utilitza per fer compres entre els
membres de la xarxa. D’aquesta manera, es prioritzen les compres entre si. Per tan, podem dir que el
RES, és un club de confiança.
Tal com mostra l’experiència belga, els negocis membres de RES incrementen un 5% el seu volum de
negoci, ja que tothom que té moneda RES esdevé client potencial pel fet que només se’ls podrà gastar
dins la xarxa RES. A més, també tenen accés a línies de crèdit i préstecs en RES sense interès.
Pel que fa al particular, el RES dóna un 10% de diners extres per cada transacció que es faci d’€ a RES.
Aquest 10% de diners extres es poden obtenir gràcies a una petita quota i una petita comissió que
s’aplica en les transaccions que es fan amb RES.
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