SantCugatCreix des del curs passat té establert un conveni amb CAPRABO per beneficiar als
seus Clubs associats.
Aquest conveni consisteix en vincular la targeta Caprabo a SantCugatCreix i entre un 4 i un 8%
de la compra de cada client vinculat Caprabo ho bonifica a SantCugatCreix. Així de fàcil i
senzill.
Aquesta bonificació dels diners no suposa cap sobre cost ni pèrdua d’altres ofertes el client
continuarà gaudint de totes les avantatges de la targeta Caprabo.
Com s’ha de fer:
1. Si ja ets client de CAPRABO, només has de vincular la teva targeta client amb
SantCugatCreix a través del formulari del tríptic que t’adjuntem enllaç i entregar-lo al teu
delegat d’equip. TripticCaprabo.
El teu delegat també et pot facilitar tríptic.
2. Si no ets client de CAPRABO cal disposar de la targeta del Club Caprabo, que la pots obtenir
a qualsevol supermercat i omplir el formulari per vincular targeta a SantCugatCreix i
entregar-lo al teu delegat d’equip . TripticCaprabo.

Dubtes freqüents
Pago jo un % extra per a SantCugatCreix? No. En cap cas. El comprador paga el mateix i
continuarà gaudint dels avantatges del Club Caprabo. És Caprabo qui retornarà a
SantCugatCreix el % de les vostres compres.
Si és el meu fill/a que és el/la soci/a, jo em puc fer de CapraboSport? Si, és més avis, tiets i
cosins...(fins al 3r grau de consanguinitat) podeu adherir-vos a CapraboSport.
És així de fàcil? Sense més? Sí. Només has de fer-te la targeta del Club Caprabo que només
demana nom, club a vincular SantCugatCreix i la referència de la targeta del Club Caprabo (la
que comença amb 28.............)
Què farà SANTCUGATCREIX amb aquests diners? Aportar-los als CLUBS associats per tal de
contribuir en les despeses que tenen, formar als nostres esportistes i tècnics per la millorar de
les seves capacitats individual i col·lectives...

