Segell establiment

#CompradecineaValls

Vols saber
de què va la pel·lícula?

Escanneja aquest codi QR
Dibuix Tote Bag: Berta Artigal (@bertaartigal) Confecció Tote Bag :Tacatà (@tacata2.0) Campanya: Píxel Sònic Estudi (@pxlestudi) Fotografies campanya: Sergi Albertí (@sergialberti) Models: Grup del Teatre Principal

Segell establiment

#CompradecineaValls

La Regidoria de Comerç i Turisme, Comerç de Valls, els
Cinemes JCA de Valls, les agències de viatges i els establiments de la ciutat endeguen la campanya “A Valls s’hi
compra de cine!” per dinamitzar l’oci i el comerç local.

PREMIS
Una bossa dissenyada per la Berta Artigal i Tacatà*
25 entrades dobles i menús pel cinema JCA
1.200 € per gastar en agències de viatges

ESCENES QUE PODEU RECREAR
1. Escena de la pel·lícula Forrest Gump.
2. Escena de la pel·lícula Karate Kid.
3. Escena de la pel·lícula Joker.
4. Escena de la película Esmorzar amb diamants
(Breakfast at Tiffany’s).
5. Escena de la pel·lícula El noi de Charles Chaplin.
6. Escena final de la pel·lícula Casablanca.
7. Escena de la pel·lícula Cantant sota la pluja
(Singing in the rain).
Penjeu la foto al vostre perfil d’Instagram amb els hashtags oficials de la campanya #CompradecineaValls. Etiqueteu @VisitaValls i l’establiment on heu fet les compres.

ELS GUANYADORS

* Només es donarà una bossa per persona i butlleta

COM HO HE DE FER?
1. Feu dues compres de 10 € mínim en diferents establiments associats a la campanya, us posaran el segell
de l’establiment i ja podeu portar aquest fulletó a l’Oficina
de Turisme (c/La Cort, 3). Allà us donaran una bossa tipus tote bag il·lustrada per l’artista vallenca Berta Artigal i
confeccionada per l’empresa vallenca Tacatà.
2. Ja teniu la bossa, ara podeu participar al concurs de
recreació de fotos a la xarxa social Instagram. Heu de tenir
perfil públic i ser seguidors del compte de Turisme de l’Ajuntament, @Visitavalls. Recreeu la vostra escena preferida de
la història del cinema (podeu fer un màxim de tres escenes)
i podreu guanyar entrades als cinemes JCA de Valls, beguda i
crispetes i 300 € per gastar en agències de viatges de Valls.
Inspireu-vos en les recreacions que ha fet el GTP al
perfil de @VisitaValls i no oblideu que la bossa de la campanya ha de sortir, ben visible, a la foto!

Hi haurà 25 guanyadors que s’enduran cadascú dues
entrades de cine i dos menús complets (2 begudes de
750cl + crispetes grans) als Cinemes JCA de Valls. A més,
les quatre fotos amb més likes rebran un xec valorat en
300 € per gastar en un viatge per Catalunya o Illes Balears
en agències de viatges de Valls.
El període de votació de les fotos serà del 6 al 20
d’agost i el 23 d’agost es publicaran els guanyadors al
compte de @VisitaValls.

QUI POT PARTICIPAR?
Els establiments que poden participar en la promoció són
tots els comerços de la ciutat de Valls que venguin productes i/o serveis. Per adherir-se a la promoció com a establiment participant, cal enviar un correu electrònic sol·licitant
l’adhesió a la Regidoria de Comerç, a comerc@valls.cat.
Pel que fa als particulars, hi pot participar tothom qui
faci dues compres de 10 € en dos establiments diferents
adherits a la campanya.

