Més de 15.000 vendes fetes al Nadal a Formentera
dimecres, 25 de gener de 2017 18:54

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Comerç, informa que aquest Nadal s'han fet
més de 15.000 vendes a Formentera. Així ho ha afirmat la consellera de Comerç, Alejandra
Ferrer, després de conèixer que s'han entregat més de 15.000 tiquets en els comerços adherits
a la campanya "Compra a Casa", amb els quals els compradors participaven en el sorteig de
14 premis.

La consellera s'ha mostrat satisfeta amb els resultats, ja que s'ha incrementat el nombre de
participants en aquest sorteig respecte a l'any passat en què es donaren 4.400 tiquets. Tot i
així la consellera ha explicat que "aquest destacable increment es deu al fet que l'any passat
només participaven els comerços de regals, i aquest any també ho han fet els d'alimentació i
tots els que quedaven oberts en aquestes dates a Formentera".

Aquesta setmana s'ha informat als guanyadors que poden passar a recollir els resguards dels
seus premis per la Cambra de Comerç de Formentera, entitat col•laboradora amb la campanya.

Premiats
En total s'han repartit 14 premis entre els quals destaquen el d'un cap de setmana per a dos
persones a Eivissa amb hotel i cotxe, promocionat per Viatges es Freus, que ha recaigut en
Elena Hurtado, que va dipositar el seu tiquet en Natural Formentera. El val de compra de 150 €
a la joieria Majoral, ha estat per Mónica Serra, que va comprar a Salón BSB de la Savina. El
pernil Navidul i una botella de vi de Carbonicas Tur, és per Osmari Alzugaray que va dipositar
el val en Detall Nou Estil, el sopar degustació per a dues persones al restaurant de l'hotel Es
Marès, l'ha guanyat José Luis Requena, que va fer la seva compra a Perfums Formentera.

D'altra banda, el val de 80 € de compra al Supermercat La Savina, ha recaigut en Juan
Ernesto, que va comprar al Super Bàsic de Sant Ferran. El val de 50 € de compra a la
pastisseria de Can Jeroni, és per Maria Ferrer Ferrer, que va fer la seva compra en la
Pescaderia Federico. El sopar en el Restaurant Acapulco per a dos persones, el gaudirà
Remedio Sánchez, i el va donar el Supermercat BTQ. L'estilisme de (rentar i tall o tint i
pentinar) a la perruqueria "Hairspray" de Raquel a la Savina, l'ha guanyat Julien Jean-Louis,
que va comprar a Brico Paya.
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El quadre de l'artista Sol Courregues, és per Sofia Pérez, que va comprar a la Pescaderia
Nuestra Señora del Carmen. L'estilisme de pinta-ungles "SHELAC" al saló BSC de la Savina,
ha recaigut en Guillem Gil Mir, que va dipositar el tiquet a la papereria Tur Ferrer, l'esmorzar
per a 4 persones a la cafeteria Racó des Pa, l'ha guanyat Celestino Valera, i el va donar el forn
de Can Manolo. L'esmorzar per a 2 persones a la cafeteria del Poliesportiu, el gaudirà
Francisca Escandell, que va comprar a Teixits Marí Serra, el lot de llibres del Consell ha estat
per Ana Maria Ferrer, que va fer la seva compra a la jogueteria Pinocho, per últim les 4
entrades per bescanviar al cinema durant l'any 2017 han recaigut en Catalina Escandell Serra,
que va comprar a Casa Paya.
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