Benvolgudes col·legiades i benvolguts col·legiats,
Estem molt contents de comunicar-vos que aquest proper 17 de
desembre el Col·legi d’Agents Comercials de Lleida organitza un dinar
col·legial.
Sabem que el dia 18 de desembre, dia de la Verge de l’Esperança i
Patrona de l’Agent Comercial, és una data tradicionalment de
retrobament de la col·legiació.
Aquest 2022 volem tornar a instaurar aquesta celebració, tan
significativa pels que ja n’heu format part en anys anteriors, implicant
als nous col·legiats i col·legiades per tal que la puguin gaudir.
Des de la Junta hem decidit que aquest dinar sigui gratuït pels
col·legiats i les col·legiades. Podeu venir acompanyats i aquests han
de pagar un import de 40€.
Aquest dinar volem que sigui l’excusa de posar-nos cara tots, de
conèixer-nos entre nosaltres, de poder intercanviar experiències i de
crear un ambient distès.
Per aquesta raó, El Miquel Àngel us trucarà i us en informarà amb
més detall. Aprofitem també per dir-vos que el mateix dia es
celebrarà un sorteig i us demanem de participar-hi col·laborant amb
un obsequi, del qual no té la importància el valor, sinó la
intenció. Aquesta intenció és la que us manifestem en aquest
paràgraf, només les ganes de passar un bon moment entre nosaltres.
Per poder preparar el sorteig, doncs, necessitem que ens comuniqueu
amb quin present participeu, si voleu que anotem una marca o una
entitat per fer l’agraïment i la quantitat. La idea és que tothom pugui
marxar amb un regal d’un altre col·legiat o col·legiada.
Comptem que tindrem una resposta positiva de tots vosaltres i que
entre tots sigui un dia per recordar.
Podeu donar resposta a aquest correu electrònic,
directament el formulari o trucar per telèfon al Col·legi.

emplenar

La data límit per inscriure's és el divendres dia 25 de novembre de
2022.
Us donem cita doncs el dia 17 de desembre a la 13h al
Restaurant de la Llotja

