CATÀLEG DE LOTS ALBA JUSSÀ 2020

En un any excepcional,
un lot excepcional.

Alba Jussà SCCL
C/Pau Casals 1 de Tremp.
T. 973650647-687697080 (Sílvia)
sservent@aalba.cat
www.aalba.cat/albajussa

Per què escollir els nostres lots?
QUÈ NECESSITES? T’ASSESSOREM!

COMPOSICIÓ I ENVIAMENTS

Des de l’equip de lots d’Alba Jussà
t’oferim la nostra experiència per
ajudar-te a triar la proposta que
s’adapti millor a les teves necessitats i al teu pressupost.
Demana’ns més informació sense
compromís.

Us oferim la possibilitat d’escollir
els nostres lots tancats o de fer el
vostre lot a mida combinant els
productes com més t’agradi.
Demana’ns pressupost!

UN PACKAGING ORIGINAL

NO ÉS UN LOT QUALSEVOL

A banda d’oferir uns productes de
gran qualitat, aquest any hem
donat un valor afegit al packaging.
Volem que el moment de
desembolicar el lot formi part del
regal i n’allarguem l’emoció. Les
lletres exteriors de la caixa
amaguen un joc de paraules i, a
dins, un missatge clar: Gaudeix.

Amb la compra d’aquest lot estàs
col·laborant amb un projecte
social que dona ocupació a
persones amb capacitats diverses
i risc d’exclusió. Els beneficis es
reinverteixen en projectes per a
les persones d’Alba Jussà.

NOVA EINA DE PERSONALITZACIÓ
DE TARGETES

5 CONSELLS PER GAUDIR-NE

Ara és més fàcil que mai incloure
un missatge personalitzat a dins
dels lots amb un text i el logo de
la teva empresa. Amb diferents
dissenys a escollir! A través d’una
nova eina podràs visualitzar-ne el
resultat final.

Enviem els lots a tot el territori
català i espanyol.

A dins de cada lot expliquem el
valor social de la nostra proposta
i donem a conèixer els 5 consells
per gaudir-lo.
uí!
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Volem que tothom sàpiga per què
ens has escollit!

Vi de Costers del Segre

Vi de Costers del Segre

Arrugats de xocolata d’El Rosal

Cava Roger de Flor B/N

Torró de Postres de Músic

Ratafia dels Raiers

Paté de Casa Fonso

Xolís de Cal Tomàs

Xolís de Casa Badia

Secallona de Cal Bastús

Olivada És-Pallarès

Formatge ecològic curat de Vilavella 240 g
Olivada És-Pallarès

35 €

sense IVA

Torró de Postres de Músic

60€
* Crea el teu lot a mida combinant els productes com vulguis.
Demana’ns pressupost!

sense IVA

* Crea el teu lot a mida combinant els productes com vulguis.
Demana’ns pressupost!

FETS
A MÀ
!

ALBA JUSSÀ
C/Pau Casals 1 de Tremp.
T. 973650647
www.aalba.cat/albajussa

COMANDES
Sílvia
sservent@aalba.cat
T. 687 697 080

REALITZA LA TEVA COMANDA ABANS DEL 2 DE DESEMBRE DEL 2020.

