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Torna la panera de Nadal de Cugat Mèdia amb regals dels comerços de la ciutat
Nova edició de la panera de Cugat Mèdia. En aquest Nadal
especial, el grup de comunicació multimèdia torna a posar en
valor el comerç de la nostra ciutat i vol agrair la fidelització
dels usuaris regalant una panera valorada en 400 euros entre
la seva audiència. Per participar-hi, només cal omplir el
formulari del web i explicar quina creus que ha estat la notícia
més positiva del 2020. El guanyador o guanyadora gaudirà
d'un premi valorat en més 400 euros i es donarà a conèixer el
dimarts 22 de desembre.
Cugat Mèdia agraeix especialment la col·laboració dels
comerciants a la tradicional panera del mijtà públic, tenint en
compte la complicada situació que viu el comerç en aquests
moments. Un dels objectius del grup multimèdia és donar a
conèxier també el comerç local, per donar-li suport i treballar
conjuntament per tirar endavant i superar aquests temps
d'incertesa.

PARTICIPA!
Aquests són tots els regals que inclou la panera de Nadal de Cugat Mèdia:
1. Administració Loteries Monestir: un dècim de la rifa de Reis.
2. Carnisseria Delicatessen Argentina: una graellada argentina per a 6 persones.
3. Carnisseries Sagarra: un pollastre farcit.
4. Celler Cal Caballu: una ampolla de vi i dues de cava.
5. Cinemes Sant Cugat: cinc entrades dobles.
6. La Bottega: lot de productes italians.
7. Magicbox: el Headquarters de SUPERTHINGS i el joc de taula Chef Umami.
8. Mans de Sant: un massatge terapèutic de 45 minuts.
9. Pastisseria Dolç: un panettone de Nadal.
10. Pastisseria Sàbat: tres barres de torró de nou disseny.
11. Petritxol Sant Cugat (C/Plana de l'Hospital): un esmorzar o berenar per a dues persones.
12. Tea Shop: una tassa, un saquet de te i unes galetes.
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13. Teca Sàbat: una coca salada Teca Sàbat.
14. Torrons Pros: una teula i una barra de torró de crema.
15. Vinalium: una ampolla de vi Magnum de La Rioja.
16. Vins Noé: dues ampolles de cava.
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