
SAMARRETES JMJ LISBOA 2023

Per a què?
Aquesta samarreta forma part de les campanyes econòmiques per a la JMJ. La intenció és
vendre 10€ per sobre del preu de cost i poder obtenir beneficis per a les parròquies/grups o
delegacions i que pugui ajudar els joves amb beques.
A més a més, creiem que portar tots la mateixa samarreta ens aporta un sentiment de
pertinença i ens dóna unitat com a cristians.

Com són les samarretes?
Hem preparat un disseny inspirat en el tema de la JMJ 2023. Per davant, al pit hi ha escrit
“JMJXXIII”. Per darrera, a l’esquena hi ha escrit “Aixeca’t i segueix el teu camí” i a sota tots
els noms dels llocs on s’ha celebrat la JMJ. Així les persones que han anat a alguna de les
JMJ també la portaran amb orgull.
La composició de les samarretes és: 100% cotó i de gramatge 150.

Com aconseguir-les?
La proposta del SIJ és poder fer les comandes de la forma més fàcil per a tothom.
Caldrà omplir aquest formulari tant si les demana la delegació com si les demana una
parròquia. Es demana al detall el número de samarretes per talles.

https://forms.gle/qCsqkN7Y6P54wddX6


Qui les pot demanar?
Per simplificar les comandes oferim dues alternatives:
1-El formulari el pot respondre la delegació fent una única comanda per després fer la venta
des de la delegació.
2-El formulari el podeu fer arribar a les parròquies i grups per a que ells mateixos puguin fer
les seves pròpies comandes. En aquest cas compartiriem amb vosaltres el total de
comandes que ens hagin arribat corresponents al bisbat i gestionar la comanda com us vagi
millor segons el bisbat.
Podem fer factures per bisbats o per parròquies, el que més convingui.

Quan puc tenir-les?
La primera comanda es farà el dia 1 de març. La intenció és ampliar al màxim el temps de
venda de la campanya de samarretes.
Més endavant podem fer una segona comanda per completar si ja s'han venut moltes
samarretes.

Preu?
Les samarretes costaran entre 4-5 euros IVA inclòs, depenent de les unitats que es
demanen. Si en total el SIJ fa una comanda de més de 100 samarretes seran 4€ per
samarreta.
Es recomana vendre les unitats a 15€ per recollir un benefici de 10€ per samarreta.

Com arribaran?
La comanda arribarà amb un albarà on es desglossen les unitats, num. de talles, etc…
Si feu comanda única arribarán totes juntes en una caixa.
Si les demaneu particularment per a parròquies enviarem el paquet a la direcció indicada al
formulari. També us demanem les dades fiscals per enviar-vos la factura corresponent.

Contacte:
Si teniu qualsevol dubte podeu contactar-nos a través del mail del SIJ:
info.jovesij@gmail.com
Assumpte: Samarretes JMJ


