CAMPANYA NADALENCA DE FOMENT DEL COMERÇ
PER NADAL COMPRA AL TEU POBLE, PER NADAL REGALA MUSEROS

La Regidoria de Comerç, Indústria i Majors, juntament amb la Regidoria de
Cultura i Promoció Lingüística, davant l'habitual període de compres
nadalenques porten a terme una campanya de foment, impuls i promoció del
comerç local a Museros, i també, de l'ús i coneixement del valencià en el
comerç denominada: Per Nadal compra al teu poble, per Nadal regala
Museros.
Museros ofereix als nostres usuaris i consumidors una àmplia oferta de
productes i serveis, en un entorn agradable i pròxim que a més evita alguns
desplaçaments innecessaris. Per això, en aquesta campanya es realitzaran
accions com activitats d'animació per als més menuts i les mes menudes, la
col·locació de decoracions lluminoses als carrers més comercials, el
repartiment de bosses per als comerços i el I Concurs d'Aparadors Nadalencs.
Els comerços interessats a participar en el I Concurs d'Aparadors Nadalencs
hauran de presentar la seua sol·licitud per registre d'entrada a l'Ajuntament en
l'horari de 9.00 h a 14.00 h, del 4 de novembre al 5 de desembre de 2019. Es
premiaran els tres aparadors millor adornats amb uns vals per a comprar en el
comerç de Museros per valor de 175 €, 125 € i100 €, a més d’un diploma
acreditatiu. Dins de la campanya altres dels objectius és fomentar l’ús del
valencià, la decoració haurà de contindre alguna o algunes frases relacionades
amb el Nadal redactades en valencià correctament. Per aquest motiu, es posa
a disposició de les persones participants els serveis lingüístics de l’Agència de
Promoció del Valencià Aviva de l’Ajuntament.
En el marc d'aquesta campanya, es distribuiran als comerços que s’hi vulguen
adherir una sèrie de cartells per a impulsar-la i felicitar el Nadal. Així mateix,
també es repartiran uns calendaris de butxaca als comerços que, a més de
marcar les festivitats locals i nacionals, indicaran els diumenges i dies festius
que els establiments obriran al públic en l’any 2020.

La clientela d’aquests comerços adherits a la campanya que compren per un
import igual o superior a 30 €, podran omplir un cupó en el qual es recolliran les
seues dades i entrarà en el sorteig d’un val de 40 €. Aquests cupons es
dipositaran juntament amb una còpia del tiquet de compra en unes urnes
adequades per a aquesta finalitat i que estaran situades a l'Ajuntament. Es
podran dipositar tots aquells cupons i tiquets de compres efectuades durant el
període comprés entre el 9 de desembre i el 6 de gener.
Per a adherir-se a la campanya nadalenca, només serà necessari que aquests
comerços col·loquen el cartell que des de l'Ajuntament se li facilitarà amb
l'eslògan de la campanya .
Aquestes urnes seran obertes, el 10 de gener, a partir de les 20.00 h, que
coincidirà amb el lliurament dels premis del I Concurs d'Aparadors Nadalencs i
seran elegits a l'atzar 10 cupons de les compres dels comerços. Aquests
cupons tindran un premi d’un val per valor de 40 € per a ser utilitzat en tots els
comerços de Museros.
Els vals seran abonats per l'Ajuntament en un termini de 20 dies una vegada
que els guanyadors hagen presentat per registre d'entrada a l'Ajuntament de
9.00 h a 14.00 h les corresponents factures pagades sempre a nom de
l'Ajuntament de Museros pel total de l'import del premi, per a això haurà de
facilitar un número de compte en el qual ingressar el premi.
Els noms dels guanyadors seran publicats per les xarxes socials de
comunicació habituals que utilitza l'Ajuntament. Aquests vals hauran de ser
consumits durant l'any 2020.

