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NOTA DE PRENSA PREMIOS CAMPAÑA NAMORADOS 

 
EMGROBES REALIZOU O SOTEO PUNTOS E DESCONTOS NA 

CAMPAÑA DE NAMORADOS INCENTIVANDO AS COMPRAS NO 
CCA DE TENDAS 

 
A Asociación de Comerciantes e empresarios Emgrobes, unha vez finalizada a súa 
campaña dos namorados, levou a cabo onte o sorteo dos 50.000 puntos entre todos 
os que empregaron a tarxeta Club de tendas nas súas compras ata o 14 de febrero. 
 
A asociación de Empresarios, pretende con estas accións seguir promocionanado e dinamizando 
o consumo na vila, especialmente nos comercios asociados polo que lanzou esta campaña 
coincidindo coa data dos namorados e tamén para incentivar a súa tarxeta de fidelización do 
Club de tendas. Asi una vez finalizada a campaña entre os máis de 700 participantes que 
utilizaron a súa tarxeta nos establecementos adheridos durante esta campaña que durou algo 
máis de dúas semanas. 
 
Así o sorteo repartiu 50.000 puntos entre 12 persoas diferentes que mercaron durante a 
campaña, aumentando así o saldo das súas tarxetas e incentivando con isto que se acumulen 
máis descontos que poderán canxear nestes establecementos coas novas compras que realicen 
no próximo mes ata finais de marzo. 
Os persoas gañadoras e os establecementos que deron os premios son: 
 
1.-YOLANDA DIOS DIOS. TARXETA  11860. COMPRA EN ARTESA DECORACIÓN 
 
2.-MARIA DEL MAR OTERO LOIS. TARXETA 3379. COMPRA EN  ESSENZIAL HOME 
 
3.-CLAUDIA MILENA ALZATE. TARXETA 41840. COMPRA EN DEPORTES CRONOS 
 
4.-ELVIRA ROMAY COUSIDO. TARXETA 3590. COMPRA EN PELUQUERIA MATO 
 
5.-CRISTINA BARREIRO OTERO. TARXETA 2267. COMPRA EN MOCCA HOME 
 
6.- ROSA MARIA MIGUEZ PEREZ. TARXETA 19216. COMPRA EN EFECTOS NAVALES Y DEPORTES 
O MAR 
 
7.-VICTORIA MAGARIÑOS LORES. TARXETA 10677. COMPRA EN CAPRICHOS MERCERIA 
 
8.-TERESA MARIA PROL GALIÑANES. TARXETA 16276. COMPRA SILVIA BARCALA CENTRO 
ESTETICA 
 
9.- JULIA MARIA CANEDA GONZALEZ. TARXETA 3247 COMPRA EN MODAS JULIAN 
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10-LUCINDA NUÑEZ BEA. TARXETA 10383. COMPRA EN MIA BOUTIQUE. 
 
11.DELIA PIÑEIRO LORENZO. TARXETA 11789. COMPRA EN ABRIL 
 
12. TERESA PORTELA. TARXETA 3409. COMPRA EN BAMBI. 
 
 
Emgrobes quere recordar que toda a información a poden consultar na páxina web 
www.ccadetendas.com, tanto os establecementos que disponen na actualidade deste servizo, 
os puntos que teñen acumulados etc. Ou a través da aplicación do ccadetendas xa disponible 
tanto en Android como en Iphone. Para conseguir a tarxeta poderán solicitala nos 
establecementos adheridos ou simplemente cubrindo o formulario de solicitude da páxina web 
do ccadetendas 
 
Dende a asociación animamos a todos a seguir mercando en O Grove, nos establecementos do 
Cca de tendas que siguen necesitando o noso apoio e facendo estas compras poderán ademáis 
conseguir vantaxes participando nos sorteos das campañas, tanto de vales de compra como de 
puntos e descontos do Club de tendas coma nesta ocasión pola campaña dos namorados. 
 
 E Emgrobes continuará realizando campañas e sorteos para incentivar as compras no comercio 
local, estando xa argallando novas ideas de cara á CAMPAÑA DO DÍA DO PAI a realizar en marzo. 
 

 

http://www.emgrobes.com/
http://www.ccadetendas.com/

