Carta d’adhesió a Garrotxa Approp per a les
empreses col·laboradores
Després de la crisi generada pel COVID19 s’ha detectat la necessitat de reactivar
l’economia local de la Garrotxa potenciant, més que mai, la compra de productes de
proximitat i la utilització dels establiments d’hostaleria de la comarca.
Per això, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, la
Plaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot, amb el suport de Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la
Garrotxa i el Fòrum de Bianya han creat el projecte Garrotxa Approp, una aplicació mòbil
adreçada majoritàriament a la població local i a les empreses de la Garrotxa.
Les persones que utilitzin l'aplicació i que siguin clientes dels comerços i de les empreses
adherides a l'app obtindran descomptes i punts bescanviables; les empreses adherides a
l'app generaran més volum de negoci entre elles; i a més, les empreses col·laboradores
podran utilitzar aquesta APP com a targeta regal per als seus treballadors, ingressant-hi
diners per tal que aquests es gastin entre les empreses adherides.
Garrotxa Approp, la targeta regal de la teva empresa
Amb Garrotxa Approp aconseguiràs els serveis d’una targeta regal, amb una àmplia oferta
d’empreses i establiments que l’acceptaran.
Sumant-te a aquesta iniciativa donaràs molta més llibertat als teus treballadors per tal que
es facin el regal que més els vingui de gust, sigui comprant-se roba, fent un àpat o gaudint
d’una estada, entre moltes altres opcions.
Amb l’adhesió a Garrotxa Approp declaro que conec, entenc i accepto complir els termes i
condicions d’aquesta iniciativa i envio aquesta carta signada a empresa@dinamig.cat
perquè així consti.

DADES FISCALS
-

Nom fiscal:
NIF empresa:
Adreça:
Població:
Número/s del Registre de Turisme de Catalunya o del Registre d’Instal·lacions
Juvenils de la Generalitat de Catalunya (si és el cas):

DADES DE CONTACTE AMB EL PROPIETARI
-

Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
NIF:
Adreça:
Població:

ACCEPTO ELS TERMES I CONDICIONS…
Correu de registre: empresa@dinamig.cat
L’INTERESSAT/DA:
NOM EMPRESA:
DATA

