Premis campanya ‘Compra a Casa’
dimecres, 10 de gener de 2018 14:47

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Comerç, així com la PIMEF, Petita i Mitjana
Empresa de Formentera, informen que aquest dimarts s’ha dut a terme el sorteig de les
iniciatives "Al Nadal Compra a Casa" i "Anar al Mercat de Nadal té premi".

La primera, "Al Nadal Compra a Casa", premia les compres als establiments adherits a la
campanya "Compra a Casa" amb un 1r premi consistent en una targeta Compra a Casa amb
200€ que ha correspost a Rita Cardona, d’El Pilar de la Mola. El 2n premi, una targeta Compra
a Casa amb 100€, ha estat per Pilar Juan, també de la Mola, mentre que el 3r premi, una
targeta Compra a Casa amb 50€, ha agraciat n’Antonio Villar, de Sant Francesc.

La segona iniciativa, "Anar al Mercat de Nadal té premi", sortejava cinc targetes "Compra a
Casa" amb 100 € cadascuna entre els compradors del Mercat de Nadal. Els guanyadors han
estat; Beatriz Rica, Manuel Lage, Rudi Della Lunga, Jessica Mayans i Dani Serra

Dades de la campanya
Segons ha explicat la gerent de la PIMEF, Lidia Álvarez, durant aquest 2017 els formenterers
s'han gastat 796.172,37€ en els 30 establiments adherits a la Campanya Compra a Casa en
les compres que han fet amb les seves targetes i gràcies a aquestes compres s'han acumulat
16.326,80 en descomptes.

Cal destacar que el passat desembre, el valor de les compres fou de 76.369,20€, 32.500€ més
que el desembre del 2016, que va ser el primer mes de funcionament de la campanya. El mes
en que els formenterers han fet més despesa en compres en aquesta campanya ha estat el
novembre, amb 91.055,06€, mentre que el passat agost, amb 54.110,20€, va ser el de menys
despesa.

Black Friday
Al bon funcionament del mes de novembre hi ha ajudat la celebració de la jornada "Black
Friday a Formentera" del passat divendres 24, que va suposar un muntant de compres de
10.076,84€.
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Així mateix, durant la primera setmana de gener s’han fet compres per valor de 8.667,49€,
essent el divendres dia 5 el de més despesa, amb 3434,69€, coincidint amb l’arribada dels Reis
d’Orient.

Dinamització del comerç local
Els mesos de novembre i desembre, coincidint amb el Black Friday i amb les compres de
Nadal, han estat els dos mesos on els usuaris de la targeta han bescanviat més quantitat dels
sous que havien acumulat a la seva targeta durant l’any, amb 1698,87€ i 2473,74
respectivament. Això ha fet que els sous circulin entre establiments i usuaris i que es gasti als
comerços de Formentera.

Recordem que la targeta es pot obtenir a qualsevol establiment adherit o a Pimef. En fer
qualsevol depesa, l’usuari acumula un 3% de la compra, excepte als Supers i la benzinera, on
l’acumulat és d’un 1,5%. Els sous acumulats es poden descomptar en la propera compra.
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