
  

 

 

 

 

PROGRAMA “ASSOCIADO ADERENTE” 

 

 

O programa “Associado Aderente” é um programa exclusivo para os associados da 

Associação de “Raça”, que estejam interessados em: 

� Promover, divulgar e vender os seus animais através dos nossos espaços 

comerciais. O espaço será cedido gratuitamente ao expositor/criador. Para o 

efeito o criador deverá de disponibilizar os seus contactos (nome, morada, 

telefone, etc.) à PETS, DOGS AND ROCK & ROLL (PDRR). A PDRR cobrará 

uma comissão por cada animal efectivamente vendido com a sua intervenção. A 

comissão a cobrar será de 20% (IVA incluído). A regularização do pagamento 

deverá de ser feito através de documento específico e de reconhecida validade.  

� Beneficiar de importantes descontos no material adquirido para a sua função de 

criador através da PDRR, nomeadamente na aquisição de material técnico 

incluindo os materiais de banho e tosquia. As rações terão tratamento 

diferenciado em função da marca de ração pretendida. Sobre todo o material da 

loja, excluindo ração, beneficiarão de descontos importantes sobre preço de 

venda ao público e de acordo com o estatuto de criador. As entregas serão feitas 

nas próprias lojas.   

� O cliente do “Associado Aderente” e que tenha adquirido o seu cão na PDRR 

beneficiará de um desconto de 10% sobre todo o material de enxoval inicial, 

excluindo ração adquirida na loja. Sobre o montante global líquido pago pelo 

cliente, o “Associado Aderente” irá receber uma comissão extraordinária de 5%.  

� Será oferecido ao cliente do “Associado Aderente” que tenha adquirido o seu 

animal através da PDRR, um desconto nas rações das marcas JOSERA ou 

Happy Dog de 10% e vales de desconto nas restantes marcas aderentes ao 

projecto. O “Associado Aderente”, beneficiará de uma comissão adicional de 

5% sobre o preço líquido pago pelo cliente nas rações JOSERA e HAPPY DOG. 

� O “Associado aderente será convidado a participar no programa “Semana da 

Raça”. (ver Programa “Semana da raça”)     
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