Haga SORTEIG
clic para D’OR
cambiar
2013 el estilo
de título
• Haga clic para modificar el estilo de texto
del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel

Apunta’t al repte !!!
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Haga clic EL
para
cambiar
SORTEIG
D’ORel estilo
de título
El Sorteig d’Or de la Creu Roja es va celebrar per primera vegada el 1980,
per tant aquest any fa 32 anys d’activitat, i avui és una de les principals
fonts de finançament. El passat 2012, a la Comunitat de Catalunya, es
van facturar 2.776.715€ .

• Haga clic para modificar el estilo de texto
del patrón
El Sorteig d’Or és una oportunitat més per a col.laborar:
 Solidària.
• Segundo
 nivel
Sense adquirir compromís, si així ho desitja.
 Econòmica: només val 5€.
 De forma anònima i fàcil d’adquirir
• Tercer nivel
CARACTERÍSTIQUES:
• Cuarto nivel
 S’ emeten 11 milions de butlletes, distribuits en 110 series*.
 La campanya de vendes dura aproximadament 2 mesos i mig.
• Quinto nivel
 Hi ha campanya de publicitat en mitjans i en el punt de venda.


El Sorteig es celebra en la segona quinzena de juliol. Aquest any el
18 de juliol.
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Haga clic para
ELS cambiar
PREMIS el estilo
de título
La percepció del Sorteig d’Or vers el públic és de Sorteig Solidari

 Compta amb un valor afegit que el diferencia amb la resta de jocs
d’atzar: està organitzat per una Institució Humanitària de primer ordre.

• Haga clic para modificar el estilo de texto
 Els premis, s’ ofertan en metàl.lic encara que poden ser cobrats pel seu
del patrón
contravalor en or:
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel

1 Primer Premi de 3.000.000€(*) per a una única
butlleta d’una única sèria.
1 Segon Premi de 1.500.000€(*) per a una única
butlleta d’una única sèrie.
1 Tercer Premi de 750.000€ (*) per a una únca butlleta
d’una única sèrie.
109 Premis: 3.000€ (mateix número que el primer
excepte la sèrie).
109 Premis: 1.500€ (mateix número que el segon excepte
la sèrie).
109 Premis: 600€ (mateix número que el tercer excepte
la sèrie).
990 Premis: 600€ (cuatre darreres xifres iguals al primer
premi)
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Haga clicContingut
para cambiar
el estilo
de la col.laboració:
de título
Contingut de la col·laboració:
• Haga clic• L’para
modificar
de textode
objectiu
de la campanyael
és estilo
que els treballadores/es
l’empresa col·laboradora de la Creu Roja ajudin en la distribució i
del patrón
venda del Sorteig d’Or de la Creu Roja.
• A cada empresa se l'assignarà un número/s amb totes les seves
• Segundosèries
nivel
en exclusiva.
• Aquelles butlletes que no es venguin es podran retornar sense
• Tercer nivel
cap cost ni pels treballadors/es ni per l’empresa col·laboradora.
• El 20% de la venda de la butlleta anirà destinada al projecte que
en l’ actualitat és prioritari per la Creu Roja: Campanya
• Cuarto nivel
d’Emergència Alimentació Infantil
• Quinto nivel
Apunta’t al Repte!!!
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Haga clic para cambiar el estilo
de títuloGRÀCIES
• Haga clic para modificar el estilo de texto
del patrón
• Segundo nivel
Contacte:
MªJosé Bonillo / Sergi Padilla
• Tercer nivel
Departament de Captació de Fons
Creu Roja a Catalunya
• Cuarto nivel
C/Joan d’ Àustria 120/124. Barcelona
• Quinto nivel
Telf: 93 300 65 65, ext. 30095
mariajo@creuroja.org
spadilla@creuroja.org
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