
La Casa del Conill

Anselm Clavé 13

08734 St.Miquel d'Olèrdola
Barcelona

Barcelona 19 d'Octubre de 2009

Estimat Lluis

d'acord amb el contingut de la reunió / dinar que varem tenir a Barcelona, t'adjunto
els termes i condicions i els primers passos del pla de treball del programa que
realitzarem amb tu i el teu equip.

Hem denominat al projecte XQèNO? en quant als seus aspectes generics i, dins
d'aquesta campanya inclorem diversos "moduls", un d'ells aquest primer que iniciem
avui: XQèNO? con el Conill.

XQèNO? con el Conill

Termes i condicions

Tarquinos durá a terme

• Sessions i activitats que facilitin una actitud en el conjunt de col·laboradors
orientada als resultats definits en els primers passos del programa

• disenyará i publicarà en Internet continguts que motivin al mercat respecte
als serveis suministrats en La Casa del Conill

• divulgará les propostes de La Casa del Conill i els continguts de les
activitats del programa

• El cost del programa es de 3.900 €s, no inclou l'IVA, ni els possibles
materials que es volguessin construir



• Forma de pagament:

Transferencia a Cuenta Tarquinos SL Triodos Bank nº: 1491 0001
28 0010008882

• IVA Import Transferencia
208 € 1.300 € 19/10/2009 1.508 €
208 € 1.300 € 19/10/2009 1.508 €
208 € 1.300 € 19/10/2009 1.508 €

•
els primers passos del pla de treball

Acostament realitzat en dues visites a la Masia i en un dinar reunió amb tu a
Barcelona.

El programa cubrirá 3 àrees: Les Persones, el Mercat i la Comunicació

• Les Persones , iniciem avui una sessió
• El Mercat , busquem la retenció de clients, la fidelització i un increment com

a consecuencia de la ampliació del menú de serveis actual de La Casa del
Conill

• La Comunicació, una original, atractiva i útil presencia en els mitjans de
comunicació i especialment en Internet i

Ben-segur que aquest projecte es l'inici de una relació professional i personal
fructífera per ambdós.

Cordialment

Andreu Campanario Ponga
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