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RESERVE A DATA: KOSHER WEEK II - SEMANA DE DESCONTOS
EM TODOS* OS ESTABELECIMENTOS KASHER DE SÃO PAULO E
RIO DE JANEIRO - CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS

SEMANA KASHER: Reserve a data para a maior promoção coletiva conjunta de todos os tempos KOSHER. Durante
a semana de 20 a 25 de Maio de 2012 todos os estabelecimentos e prestadores de serviço parceiros estarão oferecendo
10% de desconto para os membros da Comunidade Judaica. Cadastre o seu estabelecimento e ganhe o desconto você
também.

ESTABELECIMENTOS JÁ CONFIRMADOS
Sushi Papaia | Levaná Kosher Food | Nur Restaurante| Sushi Bol Kasher - Bol Burguer | Eshet Chail | Parma Pizzaria | &
Cantina | Pardess | Fabio Sushi RJ | Deleite Pizza RJ | Pessach com Pessy | Cantina do Berô - Kosher Pizza | Buffet
Naguila | James Bakery | Horti-Fruti Conceiça, e mais...

CONVITE AOS PARCEIROS
Prezados Estabelecimentos e Parceiros,

Gostariamos de convidar e contar com a sua participação na Mega Campanha SÃO PAULO KOSHER WEEK 2012 e
RJ.
Detalhes sobre a campanha em sua segunda edição abaixo e também no portal e Plataforma de Serviços da
Comunidade Judaica www.koshermap.com.br,

Reserve a data para a maior promoção conjunta de todos os tempos, durante a semana de 20 a 25 de Maio de 2012
todos os estabelecimentos e prestadores de serviço Kasher parceiros estarão oferecendo 10% de desconto para os
membros da Comunidade Judaica em seus produtos e servicos (a todos os clientes que apresentarem o "Kosher Card"
com ticket de compra a partir de R$ 50,00 para com pagamento a vista).
Cadastre o seu estabelecimento, seja promovido e ganhe desconto você também.
HISTÓRICO DA CAMPANHA
A Campanha da Semana Kasher "KOSHER WEEK" através do cartão de Beneficíos Koshermap Advantage Card,
conhecido como"KOSHER CARD" foi idealizada em 2007 e lançada ao público pela primeira vez em 2008 pelo Portal
Comunitário Koshermap Brasil em parceria com o Centro Judaico Novo Horizonte, Noach Adventures e Guefiltefish
Urbano - Descontos Judaicos, e, em 2012 promovem mais uma vez a mais nova campanha coletiva conjunta Judaica,
desta vez para as metropoles de São Paulo e Rio de Janeiro. The Kosher Week II".

A Proposta: THE KOSHER WEEK 2ª Semana Kasher

- Promover o conceito da Kashrut: "Kasher" e "Kosher", sua qualidade de vida e benefícios comprovados ao público
que muitas vezes desconhece o significado e importância, a qualidade e os benefícios da alimentação Kasher e dos
diversos serviços Judaicos disponíveis; Através de campanha envolvendo toda a categoria nos principais estados do
Brasil.

- Oferecer 10% de desconto a todos os clientes dos "Estabelecimentos Kasher" e "Serviços Judaicos" que apresentarem
o KOSHER CARD (R), durante a semana de 20 a 25 de Maio de 2012, no pagamento a vista para compras a partir de
R$ 50,00.
- O desconto oferecido pelos estabelecimentos também é de importante vantagem ao estabelecimento Kasher e
prestador de serviço Judaico parceiro, uma vez do aumento natural da demanda e consumo na categoria Kosher /
Judaico, promovidos pela divulgação da Campanha SEMANA KASHER em São Paulo e no Rio de Janeiro,
permitindo a um maior número de pessoas conhecer e reviver. É sua chance de fidelizar clientes antigos e captar novos
clientes.
Nossa meta com o projeto é aumentar a abrangência e força da campanha " Kosher Week II - 2012" em ao menos
50% com relação a versão anterior do evento.

Como funciona:
- A campanha será amplamente divulgada, em diversas mídias da Comunidade e além com o intuito de atingir o
publico alvo da campanha.
- Todos os clientes deverão receber o material de divulgação com os estabelecimentos conveniados participantes (com
endereço e telefone) e o cartão "Kosher Card", para usarem a vontade durante a semana que antecede a Festa de
Shavuot 2012, que lhes garantirá 10% OFF em todos os estabelecimentos Kasher & Judaicos, para compras a vista a
partir de R$ 50,00.
Taxa básica simbólica de participação

(por estabelecimento / serviço),

O intuito do projeto SEMANA KASHER - KOSHER WEEK é totalmente educativo e cultural, (apesar de ser um
importante instrumento de Marketing para o mercado Kasher), entretanto uma pequena contribuição se faz necessária
para ajudar nos custos da confecção e distribuição do material promocional.
* P/ adesão inicial com confirmação de deposito ate 30/04/2012 na conta do Centro Judaico Novo Horizonte: R$
120,00 (desconto de R$ 80,00)
* P/ adesão limite (DATA LIMITE) com confirmação de deposito ate' 04/05/2012 na conta do Centro Judaico Novo
Horizonte: R$ 150,00 (desconto de R$ 50,00).
ATENÇÃO PARCEIRO:
Caso nao seja identificado o deposito ate 04/05/2012, um boleto sem desconto no valor de R$ 200,00 do Centro Novo
Horizonte sera emitido para o parceiro.
Como fazer para aderir `a Campanha:
1) Dar o OK para a participação do estabelecimento através do e-mail Kosherweek@koshermap.com.br
- com a confirmacao por e-mail e posterior telefonica ja estara participando.
2) Enviar e informar o logotipo do estabelecimento para o email: kosherweek@koshermap.com.br
3) Realizar o deposito do valor simbolico (vide acima) ou caso nao seja realizado até as datas estipuladas, efetuar o
pagamento do boleto, conforme valores mencionados acima.

QUEM PODE ADERIR A CAMPANHA:
* Lojas Kasher e Judaicas
* Mercados, Açougues, Peixarias, Lojas de Conveniência, etc que vendam produtos Kasher
* Prestadores de serviços Judaicos e Serviços Kasher
* Lojistas da Comunidade e afins.
* Estabelecimentos que desejem associar sua marca junto a este importante projeto comunitário (consulte opções de
patrocínio complementar).
DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO,
AGENCIA 0138-4
CONTA CORRENTE: 160138-5
CENTRO JUDAICO EDUCACIONAL E BENEFICENTE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 07.867.628/0001-38]
INFORMAÇÕES E CONTATO:
Consulta e Cadastro de Estabelecimentos e Parceiros com Rebeca atraves do e-mail Kosherweek@koshermap.com.br ou
com Sônia através do telefone do Centro Judaico Novo Horizonte (11) 3159-4777.
Cordialmente,
Rebeca Mitelman
-Equipe Koshermap Brasil
koshermap@koshermap.com.br
Caixa Postal: 72376 Cep: 01427-970
Jd. América - Sao Paulo - SP - Brasil
www.koshermap.com.br

RELEMBRE O SUCESSO DA PRIMEIRA "SEMANA KASHER - THE KOSHER WEEK"
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