Portfele zielonogórskich rodzin znacznie odpoczną.
Od 1 stycznia w naszym mieście rusza program Karty Zielonogórskiej Rodziny. Program nosid będzie nazwę
ZGrana Rodzina i ma byd szansą na wprowadzenie lokalnego, miejskiego programu lojalnościowo –
rabatowego. Ma on także integrowad i wspierad przedsiębiorców Zielonej Góry. Dodatkowo ma to byd
motywacja do wspólnych, rodzinnych działao zielonogórzan.
Program skierowany będzie do mieszkaoców Zielonej Góry, którzy są w mieście zameldowani
i jednocześnie są rodzicami przynajmniej jednego dziecka w wieku poniżej 18 lat. Uczestnictwo w
programie nie będzie obwarowane jakimikolwiek innymi ograniczeniami, nie jest także zależne od sytuacji
materialnej. Będzie to program, w którym uczestniczyd będzie mógł także samotny rodzic z jednym
dzieckiem.
Co najważniejsze zielonogórskie rodziny mogą liczyd na szeroką ofertę specjalnych rabatów i przywilejów.
Partnerzy programu, którymi są miejskie instytucje i będą prywatni przedsiębiorący, szykują wyjątkowo
atrakcyjne oferty dla posiadaczy kart.
Będą to m.in. zachęcające zniżki na basen, imprezy kulturalne czy sportowe, jak również rabaty
i dodatkowe promocyjne oferty w sklepach spożywczych, odzieżowych, czy też aptekach, restauracjach,
księgarniach i punktach usługowych takich jak gabinety fryzjerskie.
Karty będą imienne, będą wydawane w kilku punktach w mieście. Będą miały kilka wzorów do wyboru i
format tradycyjnej karty bankomatowej.
Główne biuro programu będzie mieścid się w zielonogórskim Ratuszu. Wychodząc jednak na przeciw
mieszkaocom, punkt konsultacyjny powstanie także w Urzędzie Miasta. W tych miejscach będzie można
złożyd wniosek o wydanie karty. Będzie to oczywiście możliwe także za pośrednictwem internetu. Program
będzie miał specjalnie dedykowaną stronę www.zgranarodzina.pl, która, poza częścią dostępną po
zalogowaniu, będzie także swego rodzaju katalogiem wszelkich dostępnych rabatów i aktualnych ofert. Tu
będzie można sprawdzid listę stałych partnerów programu, jak i aktualnie obowiązujących zniżek.
Karty będą wysyłane pocztą na wskazane adresy lub, na życzenie beneficjenta, pozostawione do
osobistego odbioru w wybranym przez niego punkcie.
To nie koniec miłych niespodzianek dla zielonogórzan.
Przy okazji wprowadzania w życie programu „ZGrana Rodzina, również z dniem 1 stycznia, rozpocznie się
akcja wręczania prezentów dla „świeżo upieczonych” zielonogórskich mam. Każda zielonogórzanka, która
urodzi dziecko od 1 stycznia 2014 roku dostanie wyprawkę dla swojego maleostwa. Znajdą się w niej
między innymi: duża paczka wysokiej jakości pieluszek jednorazowych, ozdobny kocyk, jak również śliniaki
i myjki niemowlęce. Całośd zapakowana w ozdobny karton, który w przyszłości może także posłużyd do
przechowywania domowych drobiazgów.
Cała akcja ma sprawid, by zielonogórskie rodziny poczuły się wyjątkowo, by czuły się bezpiecznie i pewnie.
Program będzie też swoistym wsparciem dla zielonogórskich przedsiębiorców. Zielonogórzanie łatwo
rozpoznają miejsca, które honorowad będą karty. Punkt każdego przedsiębiorcy, który się przyłączy do
programu będzie oznakowany specjalną naklejką, jednoznacznie mówiącą – Rodziny Zgrane mile widziane.

