
 
 

Adquisició de productes corporatius 

  
Descripció del Servei:  
 

Productes a l’abast de tots els col·legiats, molts d’ells amb possibilitat de personalització 
amb el logo de la gestoria.  
 
Podeu adquirir articles amb el logotip corporatiu a uns preus reduïts, gràcies a que el 
Col·legi pot negociar grans volums de compra. Aprofiteu per difondre la vostra 
professió i el vostre despatx a un cost molt competitiu. 
 
 

 
 

POSTALS NADAL 

Com ja és costum, els dibuixos guanyadors de les 
tres categories del Concurs de Dibuix Infantil gA+Art 
són les imatges protagonistes de les postals de 
Nadal que edita el Col·legi. Cliqueu a sobre de les 
imatges i us les podeu descarregar per veure millor 
els dibuixos. 
 

 

Feliciteu les festes als vostres clients i amics amb les postals que els nens i les 
nenes han dibuixat, pensant en la GA i en el Nadal  
 

Especificacions del producte 

 

Postals: paper Conqueror llis de 220 gr. Sobres tamany 162*229 mm. 
Les postals estan impreses en un paper de bona qualitat però que, alhora, us permet 
personalitzar-les amb la vostra felicitació particular en la impressora del vostre despatx. 
 

Preu del producte 

 

Preu unitari per postal (qualsevol dels models): 0.5 Eur  
Preu unitari per sobre: 0.25 Eur  
 Podeu comprar diferents quantitats de cadascuna de les postals. 
Els sobres es venen per separat. 
 
Descomptes en funció del volum de compra:  
 
Postals: 
Per la compra d’entre 20 i 40 unitats, el preu unitari serà de 0.45 Eur 
Per la compra d’entre 41 i 60 unitats, el preu unitari serà d’ 0.43 Eur 
Per la compra de més de 61 unitats, el preu unitari serà de 0.40 Eur 
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Sobres: 
Per la compra d’entre 20 i 40 unitats, el preu unitari serà de 0.23 Eur 
Per la compra d’entre 41 i 60 unitats, el preu unitari serà d’ 0.21 Eur 
Per la compra de més de 61 unitats, el preu unitari serà de 0.20 Eur 
 
 

Passes a seguir: 
 

Per demanar les postals i/o els sobres, cal descarregar la butlleta general de comanda i 
omplir la part destinada a aquest producte en particular.  
 
En la butlleta de comanda sempre s’ha d’omplir la part de dades del gestor, així com si 
les opcions són “recollida en alguna de les nostres seus”, o bé “enviament a domicili” (en 
aquest cas, a ports deguts amb les tarifes del nostre proveïdor de serveis de 
missatgeria). La butlleta s’envia per mail automàticament clicant l’opció ENVIAR. 
 
Es poden demanar, dins de la mateixa butlleta, més productes, i estalviar així en 
costos d’enviament. 

 
 
 
 

EDICIÓ ESPECIAL I MOLT LIMITADA 

OFERTA VÀLIDA FINS A ESGOTAR EXISTÈNCIES 

 
 

Contacte: 

COGAC 
Dept. Comunicació i Marxandatge 
Pl. Urquinaona, 6 . 6ª Planta 
08010 . Barcelona 
Telèfon. 933 170 686 . Fax 933 013 787 
E-mail. rfernandez@gestors.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL COL·LEGI SEMPRE ATENT A OFERTES DESTACADES PER AL 

VOSTRE BENEFICI 
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