
O Natal é a data que mais movimenta o comércio.  Uma excelente oportunidade de 
aumentar as vendas. Mas para vender mais é preciso planejamento, e essa é a hora!

Realizamos no último dia 30 de junho um Café de apresentação e lançamento da 
promoção de 2016. Todos os presentes tiveram a oportunidade de conhecer, sugerir e tirar 
dúvidas. Ficou acordado que as empresas aderentes, durante os próximos 7 meses, a partir 
de 11 de julho,  farão o investimento de R$ 99,00 que será incluído em seu boleto mensal para 
viabilizarmos a promoção.

Este ano a promoção visa incentivar e movimentar nossa cidade e nosso comércio, 
fidelizando os clientes, através de muitas premiações atrativas. Teremos como primeiro 
prêmio, o sorteio de                        em barras de ouro e mais                         vales compras 
instantâneos. Será totalmente diferente de tudo que já realizamos. Prêmios exclusivos para 
nossa cidade e nossos clientes. Ao fazer as compras em seu estabelecimento, o consumidor 
receberá um cupom (seladinha) que ao abrir concorrerá a prêmios instantâneos num valor 
total de R$ 20.000,00, como dito. Depois de ouvir os associados, as recomendações e as 
orientações da Caixa Federal, órgão responsável pelo registro da promoção, ficou acertado 
que os vale compras, serão distribuídos da seguinte forma: 5 prêmios de R$ 400,00, 10 
prêmios de R$ 200,00, 60 prêmios de R$ 100,00,  150 prêmios de R$ 50,00 e 100 prêmios de 
R$ 25,00.  Vejam que são 325 prêmios instantâneos que serão distribuídos, ampliando e 
muito as chances de seus clientes ganharem. Estes vale compras poderão ser livremente 
utilizados nas empresas participantes e a Associação Comercial paga a compra no valor do 
vale compra. 

O sorteio dos R$ 10 Mil Reais, será no dia 9 de janeiro de 2017.
Chegou a hora. Até o dia 30 de julho, sua empresa poderá aderir a esta 

grande promoção, que com certeza fará a diferença em 2016. Não perca o prazo.
Além de todos estes prêmios, premiaremos também o vendedor,  com quatro 

vales-compra de R$ 200 reais.
Assim como nos anos anteriores, o valor investido por sua empresa nos dará suporte 

para a toda a premiação e viabilizará a contratação e veiculação das muitas mídias como: 
carro de som, outdoor, rádio, cartazes, etc.

Não deixe sua empresa de fora! Ao aderir à campanha, sua empresa oferecerá uma 
oportunidade única aos seus clientes de ganhar muitos prêmios.

Ligue agora: 3239-6750, e conheça muito
mais desta grande promoção.

Fortaleça sua marca!
Venha com agente, juntos somos mais fortes.
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Realização Apoio

R$ 20 MIL REAIS


