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Nota de Premsa 

04-01-16 

L'Associació de Comerciants d'Oliva va lliurar el premi de 2000 € del 
Sorteig de Nadal 
 

Dimecres passat 30 de desembre a les 14:00 h. en el Mercat Municipal d'Oliva, es va 

celebrar el sorteig de la Campanya de Nadal de ACCO, la Associació de Comerciants 

d´Oliva, Davall l'eslògan “Per Nadal el Comerç d´Oliva Regala 2000€ACCOS” en el 

qual se sortejaven 2.000 Euros en metàl·lics (EUR-ACCOS) per a comprar en els 

comerços d'Oliva associats a ACCO.  

 

La persona premiada va ser Mariola García Ferre que va omplir la papereta en el comerç 

Parafarmàcia Les Fonts.  

 

Acompanyada per dos botons per a poder realitzar les seues compres còmodament, Mariola 

ha recorregut els comerços associats a ACCO durant uns dies fent realitat els seus somnis i 

els de la seua familia. Enhorabona Mariola!  

 

La Presidenta de l'Associació de Comerciants d'Oliva, Rosa Llopis, ha valorat la campanya 

com molt positiva i ha agraït la implicació dels comerciants durant tots els esdeveniments 

realitzats en aquestes festes. ACCO amb aquestes accions busca fidelizar als clients i que el 

consum es quede en el comerç de la nostra ciutat.  

 

La campanya ha comptat amb el suport de l'Ajuntament d'Oliva a través de la Regidoria de 

Comerç amb Pepe Salazar al capdavant de la mateixa. 
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Cartel de la Campaña de Navidad de ACCO Oliva 
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En la foto: Mariola García Ferre con la Presidenta de ACCO, Rosa Llopis y el Concejal de Comercio 

de Oliva, Pepe Salazar 
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Mariola y su familia junto con la propietaria de Parafarmacia Les Fonts , La Presidenta de ACCO, 

Rosa Llopis y el Concejal de Comercio Pepe Salazar una vez realizadas las compras en los 

comercios asociados a ACCO 


