NOTTA DE PR
REMSA
Giirona, 11 octtubre 2013

EL REES ET DÓNA LES GRÀCIESS PER COMP RAR AL COM
MERÇ LOCAL
El RESS prepara un
na campanya
a per a incenntivar la comp
pra als come
erços figuereencs adheritss a la
inicia
ativa.
El RESS vol agrair a tots aquellss que fan less seves comp
pres al comerrç local de Fi gueres amb una
camp
panya de fideelització.
Sota el nom de “G
Gràcies per comprar
c
al coomerç local”, el RES vol premiar
p
als cconsumidor que
q
mpres al come
erç de proxim
mitat amb un
n xec regal valorat amb 55RES per a le
es
prioriitzin les com
sevess properes co
ompres. Aqu
uests xecs só n repartits per
p a les emp
preses que foormen part de
d la
xarxaa RES i el costt de la campanya va a cààrrec de l’orgganització.
Per b
beneficiar‐te’’n només hass de fer una compra en un
u establime
ent RES i seguuir les
instru
uccions que trobaràs
t
a la
a targeta d’aggraïment.

El REES és una aggrupació de PIMES i auutònoms locals que té per
p objectiu donar un suport
s
addiccional a aqueests negocis per tal quee augmentin al voltant d’un
d
5% les sseves vende
es. Per
fer‐ho
o s’utilitza una
u moneda complemenntària que té
é el mateix valor
v
que l’eeuro (1 RES = 1€).
D’aqu
uesta manerra, es prioritzen les comppres entre membres
m
de la xarxa alhoora que s’attrauen
clientts particulars. Tal com
m mostra l’’experiència belga, els negocis m
membres de
e RES
incrementen un 5% el seu vo
olum de neggoci, ja que tothom
t
que té moneda RES esdevé client
ncial pel fet que només se’ls podrà ggastar dins la
l xarxa RES. A més, tam
mbé tenen acccés a
poten
líniess de crèdit i préstecs
p
en RES
R sense innterès.
Pel que fa al particular, el RESS dóna un 100% de dinerss extres per cada
c
transaccció que es fa
aci d’€
a RESS.
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