
Normas de Participação “Compras no Comércio Local vão dar Prêmios neste Natal”

Penafiel Cidade Natal ‘22 com dinâmica de incentivo à compra no Comércio local.

Trata-se, novamente, da campanha, que irá decorrer de 2 a 24 de dezembro de 2022, onde vos desafiamos a oferecer

dois vouchers de valor mínimo de 25€ (a descontar no prazo máximo de 6 meses).

Um dos vouchers será atribuído entre os clientes de cada loja, permitindo-lhe beneficiar diretamente os seus clientes

fidelizados. O conjunto de segundos vouchers de todas as lojas serão atribuídos no grande prémio final que será a

soma de todos os vouchers das lojas aderentes (que distribuiremos em lotes perfazendo, o máximo número de prémios

que conseguirmos). Por cada 10€ em compras, é gratuitamente entregue ao cliente um cupão para se habilitar aos

dois concursos (o da loja e os grandes prémios finais).

Este ano, pedimos que seja apenas entregue um cupão por compra igual ou superior a 10€ por forma a rentabilizar a

dinâmica e evitar o maior desperdício de papel. Um cupão habilita os clientes ao prémio de igual forma.

Exemplo: Se aderirem 50 lojas, com voucher mínimo de 25€, para além de sortear pelo seu cliente o voucher da loja, o

mesmo cliente habilita-se aos grandes prémios finais que vão totalizar 1250€, sendo que o 1º lugar, por exemplo,

poderá receber 300€ em vouchers de todas as lojas, e os restantes prémios (inferiores) receberão conjuntos menores

de vouchers, até se perfazer o montante global de 1250€ em descontos.

Em suma, os clientes vão ganhar conjuntos de vouchers que os levarão de novo a todas as lojas para novas compras  em

2023, num período máximo de seis meses.

Nenhum voucher atribuído ao cliente pode ser convertido em dinheiro.

As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 28 de novembro através do envio de e-mail para
eventos@aepenafiel.pt com os dados do estabelecimento (nome comercial, localização e valor dos vouchers a
sortear).

Para mais esclarecimentos contacte a área de Comunicação e Eventos da AEP através do 255 718 020 (*4) ou pelo
e-mail comunicacao@aepenafiel.pt
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