Ja has demanat el carnet de Soci

per a la teva família?

Si busques moments d’alegria i felicitat per a compartir, uneix-te al 1r Club Social ‘la Casa
de l’Arbre’, el teu somni fet realitat. un lloc diferent per a gaudir de les avantatges úniques
com a casa teva: Seguretat, pedagogia, tranquil·litat, diversió i il·lusió garantida per a
tots.

Encara no t’imagines el que fem per a tu...
 Obtindràs descomptes directes i sistemàtics en tots els serveis.
 Contaràs amb molts dels nostres avantatges indirectes exclusius com a soci.
 Et beneficiaràs dels nostres serveis urgents amb un equip de professionals que et recolzen, t’assessoren i troben una solució quan ho
necessites.
 Accediràs a les nostres promocions i ofertes, així com les de tots els nostres partners directes.
 Si decideixes ser soci de Qguay Park, tindràs màxima preferència, disponibilitat i flexibilitat de tot l’equip. Estem al servei de la teva
família i dels teus.
 Seràs premiat amb descomptes directes apadrinant nous socis.
 Participaràs en festes exclusives i esdeveniments reservats per als socis.
 Rebràs diners en períodes promocionals, si recarregues el teu moneder de soci.
 Podràs realitzar els teus propis talleres en família i promocionar les teves activitats a les instal·lacions del Centre.
 Formaràs part d’un Centre de referència: el primer Club Social pensat per les famílies.

… volem sorprendre’t! A què esperes?
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1º Descomptes directes en tots els serveis:
Totes les nostres tarifes de socis estan pensades per al nen, els seus amics, els seus germans, els Pares, els avis, els convidats. Hem aplicat
importants descomptes sistemàtics perquè puguis recuperar la teva quota a final de cada mes amb totes les teves avantatges en:
• Accés al parc infantil
• Festes de celebracions: Aniversari, bateig, dia especial, comiat de l'escola, ....
• Servei de cangur.
• Escola bressol.
• Tallers creatius: Arts i manualitats, expressió i cura corporals, conferències, teràpies.
• Matí, tarda i dia del Soci.
• Festes per a adults fins a la 1h de la matinada.
I tot amb una aportació de Soci Individual: 14 € / mes o bé la quota Soci Família per a tots: 22 € / mes

2º Avantatges indirectes exclusives:
Com a soci, volem estar a prop teu i fer-te sentir a prop nostre amb unes facilitats, comoditats, proximitat, proximitat .... T'oferim:
• El Pàrking gratuït per a tu i descomptes de 65% per a grups nombrosos.
• Preferències en l'elecció dels horaris dels serveis.
• Prioritat en les activitats i tallers (en cas de places limitades)
• I moltes més coses que descobriràs per tu mateix.

3º Serveis urgents Qguay Express:
Tens un problema, una preocupació, un imprevist, alguna cosa impossible ...... no pateixis, correm per tu:
• Recollida a l’Escola, amb berenar, cangur, jocs al parc, deures, repàs, tallers, etc.
• Guarderia cangur en qualsevol moment.
• Recollida i trasllat amb total seguretat d'un nen o grups de nens en qualsevol punt de la ciutat.

4º Promocions i ofertes, fins i tot dels nostres Partners:
A Qguay, som un gran Equip, comptem amb uns Partners i amb vosaltres, som més units encara.
• Descomptes especials sobre productes, articles, marxandatge, etc ...
• Venda exclusiva i distribució exclusiva dels productes presents en QGuay Park: mobiliari, decoració, ...

5º Client o família preferent: disponibilitat, flexibilitat, pressupostos especials:
Al Qguay, volem que els nostres Socis se sentin diferents, privilegiats, podent accedir a servei de forma preferencial, amb tota la disponibilitat i
màxima flexibilitat del nostre equip humà.
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6º Premis per apadrinament d’un soci:
Al Qguay, volem premiar la teva fidelitat i la teva aportació al Club. Si portes un soci, et regalem el doble: serà exempt de la teva quota de socis:
• Amb l'aportació d'1 soci: 2 mesos de quota gratis
• per l'aportació de 2 socis: 4 mesos de quota gratis,
• i així successivament fins a 6 socis: un any de quota gratis

7º Festes exclusives i esdeveniments reservats par a socis:
Al llarg de l’any, volem funcionar com un Club Social, organitzar activitats, esdeveniments per a les famílies, festes per a tots els nens socis, que
aquests dies especials de l’any siguin especials, com tots vosaltres.

8º La teva targeta “moneder”: Ets un soci amb diners.
Al Qguay, et necessitem i tu a nosaltres. Per això, hem decidit omplir el teu moneder al llarg de l'any, durant les nostres campanyes de captació
de socis i períodes promocionals. Ja t'informarem de la quantitat de diners que podràs rebre:
• per exemple, si càrregues teu moneder aquesta setmana amb 50 €, et regalem 20 € addicionals
• si càrregues teu moneder de 100 € et regalem 40 €

9º Donem vida a la teva creativitat i fem realitat el teu somni a Qguay:
Volem que participis al Club amb les teves idees, que puguis expressar la teva fantasia, organitzar el teu taller personal, presentar els teus
productes, fer les teves presentacions en espais polivalents, reservats a la teva família, als teus amics, a un grup de persones, de clients . Donem
suport a les teves idees i les teves activitats, per això et proposem les nostres instal·lacions, les nostres sales, el nostre equip humà, els nostres
mitjans:
• Lloguer de sales amb descomptes del 30%
• Et posem el personal i els mitjans del centre al teu servei per organitzar-ho tot com ho desitges.

10º Qguay, el teu centre de referència, el primer Club Social per a les famílies:
Qguay és un espai nou, el teu espai, un centre de referència per a la trobada de totes les famílies orgulloses de ser socis d'aquest Club.
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