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FACEBOOK
Benvolguts associats,
Com ja sabeu, tenim oberta la pàgina de Facebook de la UB des de fa més d’un any i
mig. La finalitat és poder-hi posar notícies dels esdeveniments, les campanyes, etc. però
també de les promocions o qualsevol qüestió que voleu donar a conèixer dels vostres
comerços. Pensem que hi hem de donar una nova empenta i demanem la col·laboració
de tots els establiments associats per a dinamitzar-la. No cal dir que és en benefici de
tothom, i, sobretot, de cadascun dels vostres comerços, perquè si aconseguim tenir
molts “fans”, és més fàcil que els clients coneguin millor la nostra oferta i els nostres
serveis.
Us animem a que envieu:
- Qualsevol canvi que hàgiu fet al vostre establiment.
- Nous productes que teniu a disposició dels clients.
- Aquells productes exclusius que veneu a les vostres botigues.
- Ofertes. Estaria bé enviar ara, que s’acosta el final de les rebaixes, tot allò que
voleu vendre i que encara no ha sortit, a un preu molt rebaixat.
- Notícies sobre serveis que oferiu (portar la compra a casa, serveis a domicili,
assessorament personalitzat, etc).
- TOT ALLÒ QUE PENSEU QUE ÉS ATRACTIU PER A LA CLIENTELA.
Comptem amb vosaltres per a reactivar la pàgina de Facebook. De ben segur, tots hi
sortirem guanyant.
A partir d’ara, en Carles Rey de l’Òptica Vallirana es farà càrrec d’introduir-hi les
notícies. Donem les gràcies sinceres a aquest associat que s’ha ofert voluntàriament per
a gestionar-la.
Podeu enviar les vostres ofertes al correu-e de la UB (ubvallirana@gmail.com ) o bé
passar-les als vostres responsables de zona.
Rebeu salutacions cordials i restem a la vostra disposició per qualsevol comentari o
iniciativa que tingueu en aquest sentit..
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