Dołącz do Bolesławieckich Przyjaciół Dużej Rodziny!
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do partnerstwa w programie „Bolesławiecka
Karta Dużej Rodziny”. Program jest skierowany do przedsiębiorstw, firm usługowych i
sklepów. Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową
skierowaną dla bolesławieckich rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci. Ponadto
każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres
uczestnictwa w programie.
Najważniejszą zaletą przystąpienia do programu jest to, że jest on korzystny zarówno dla
partnerów programu jak i posiadaczy karty. Rodziny korzystające z programu cenią sobie
dostęp do szerokiego wachlarza ofert zaproponowanych przez przedsiębiorców. Dobrze
przygotowany program „ulg i zniżek” może wpłynąć na znaczny wzrost zysku firmy poprzez
pozyskanie stałych klientów oraz budowanie z nimi więzi. Każda firma działająca w
Bolesławcu może przystąpić do programu. Oferta firmy skierowana będzie do mieszkańców
Bolesławca i dostępna będzie wyłącznie dla posiadaczy „Bolesławieckiej Karty Dużej
Rodziny”.

Powody, dla których warto zostać „Bolesławieckim Przyjacielem Dużej
Rodziny”:
1. Firma otrzyma bezpłatną reklamę poprzez opublikowanie listy partnerów programu na
stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec bkdr.boleslawiec.eu oraz materiałach
promujących program, czyli na plakatach, ulotkach, itp.;
2. Program cieszy się zainteresowaniem lokalnych mediów;
3. Program to recepta na utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami;
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako partnera wspierającego rodziny
wielodzietne;
5. Firma zyskuje zaufanie klientów jako partner Gminy Miejskiej - Urzędu Miasta
Bolesławiec;
6. Ustalając promocyjne ceny na usługi i towary, przyciągasz większą liczbę klientów;
7. Uczestnik programu otrzymuje tytuł „Bolesławieckiego Przyjaciela Dużej Rodziny”;
oraz możliwość wykorzystania oznakowania programu we własnych materiałach
reklamowych i na stronach internetowych.

Jak do nas dołączyć, czyli ABC partnerstwa w programie
„Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”:
Pierwszy etap polega na wypełnieniu i złożeniu deklaracji współpracy w zakresie realizacji
programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny” w Urzędzie Miasta Bolesławiec - w Biurze
Obsługi Interesanta w ratuszu.
Wypełniony i podpisany formularz można także przesłać pocztą na adres:
Gmina Miejska – Urząd Miasta Bolesławiec
ul. Rynek 41 – Ratusz
59-700 Bolesławiec
W deklaracji należy podać własne propozycje zniżki, bądź preferencje dla posiadaczy
„Bolesławieckiej Karta Dużej Rodziny”. Przystąpienie do program jest bardzo łatwe i
pozbawione nadmiernej biurokracji.
Drugi etap będzie polegał na podpisaniu przez Państwa Porozumienia dotyczącego
współpracy z Gminą Miejską – Urzędem Miasta Bolesławiec. Po podpisaniu tego dokumentu
zostaną Państwu przekazane materiały służące do oznakowania siedziby firmy oraz inne
materiały niezbędne do realizacji programu.

