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EL REES DINAMITZZA LES COMP
PRES NADALLENQUES
El RESS ha posat en
n marxa una
a campanya pper incentiva
ar les compre
es nadalenquues on ja s’h
han
mogu
ut 8.570 RES..

L’auggment de ven
ndes degut a la campanyya de Nadal s’han notat a nivell loca l. El sector espera
e
que ees produeixi un augmentt de facturacció entre el 2 i el 3% resp
pecte l’any aanterior i el RES
R ha
posatt en marxa una
u campanyya per contribbuir que aqu
uest augment sigui una reealitat.
Sota el nom de “EEl Nadal amb
b RES costa l a meitat” l’aagrupació ha tirat endavaant una campanya
mocional
per
les
d’aquuest
Nadal.
N
prom
incentivar
vendes
http:///www.res.ccat/particulars/index.phpp/promocion
ns/campanya
a‐de‐nadal
La caampanya, qu
ue té un mess de durada i finalitza per cap d’anyy, ha incentivvat la càrregga i el
consu
um als estab
bliments RES..
Després d’una bonificació exxtra per càrrrega, l’acció
ó corrent du
urant tots aaquests dies és la
% de les com
mpres. Duraant aquests primers diess de la camppanya de Na
adal el
devolució del 50%
RES h
ha mogut 8.5
570 RES. Am
mb 56 càrreggues bonificaades, s’han fet 155 transsaccions (com
mpres
als co
omerços) peer un import de 5.255,32 RES. I, d’aqu
uest, se n’han bonificat 22.627,66 RESS.
Això suposo que s’han posatt en circulacció 5.942,66
6 RES que ha
an anat als ccalaixos d’algunes
emprreses associaades a la xarxxa.

El RESS és una agru
upació de PIM
MES i autònom
ms locals que
e té per objectiu donar un suport addiciional a
aquessts negocis peer tal que augmentin al v oltant d’un 5%
5 les seves vendes.
v
Per ffer‐ho s’utilitzza una
moneeda compleme
entària que té
é el mateix vaalor que l’euro
o (1 RES = 1€).. D’aquesta m
manera, es prio
oritzen
les co
ompres entree membres de
d la xarxa aalhora que s’’atrauen clien
nts particularrs. Tal com mostra
m
l’expeeriència belgaa, els negocis membres dee RES increme
enten un 5% el seu volum
m de negoci, ja que
tothom que té mo
oneda RES esd
devé client pootencial pel fe
et que noméss se’ls podrà ggastar dins la
a xarxa
e interès.
RES. A més, també tenen accés a línies de crèèdit i préstecss en RES sense
Pel qu
ue fa al particu
ular, el RES dó
óna un 10% dee diners extre
es per cada tra
ansacció que es faci d’€ a RES.
R
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