
Si tens un petit comerç, pots participar en la campanya de foment de les
compres del Consell de Mallorca, amb la qual podràs obsequiar la clientela

amb un lot de productes de Mallorca.
 

1. Inscriu-te a la Seu Electrònica a partir del 17 de febrer fins al 13 de març, per tal de
rebre una subvenció de 2.945 euros que et permetrà adquirir els lots obsequi.

2. Pots sol·licitar l’avançament del 90 % de l’import dels lots.

3. Adquireix 19 lots per valor de 55 euros i 19 lots per valor de 100 euros. En trobaràs
el contingut en les bases de la convocatòria.

3. Penja en un lloc visible de l’establiment el cartell de la campanya que el Consell et
farà arribar, per tal que la ciutadania sàpiga que el teu comerç s’hi ha adherit.

4. Lliura un lot de productes valorat en 55 euros a la persona que faci una despesa
superior a 70 euros en el teu comerç i et presenti un bo del Consell de Mallorca per
aquest valor, o un lot de 100 euros a qui faci una despesa superior a 125 euros i et
presenti el bo corresponent.

5. Fes una foto de l’entrega del lot i penja-la a les teves xarxes socials amb l’etiqueta
#CompraalPetitComerç i etiqueta-hi els perfils del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local (Instagram: peidl_mallorca; Twiter:
@PEiDL_mallorca; Facebook: @PEiDLMallorca). Si el teu comerç no és a les xarxes socials,
envia’ns la imatge a promocioeconomica@conselldemallorca.net.

6. Escaneja el QR del bo que t’entregarà el client.

7. Guarda el bo imprès juntament amb els tiquets de compra i els documents
d’adquisició dels lots per a la justificació posterior.

8. La campanya acaba el 30 de juny de 2021.

9.  En cas de dubtes, pots telefonar al 971 00 76 12 / 971 00 76 26 o enviar un missatge a
promocioeconomica@conselldemallorca.net.

10. Recorda que trobaràs les bases completes i la convocatòria aquí.

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=62802
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=62802

