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Assegurances de vida des de 60€/any per 100.000€ de capital de
defunció inclosa la invalidesa absoluta i permanent.
L’assegurança d'assistència en viatge amb les millors cobertures
i a un preu immillorable.

BLOC 1:
CONTRACTA LA
MILLOR
ASSEGURANÇA DE
VIDA

Per què amb Gescobert?

Aprofita els 3 últims
mesos de campanya!!!
•Perquè els nostres clients són el més important. Adaptem les
assegurances a les teves necessitats.

•Per comptar amb un equip expert en assegurances sobre les
persones.

•Cadascun dels nostres clients rep un tracte personalitzat a
través d'un dels nostres gestors, t'ajudem a resoldre qualsevol
dubte.

•Perquè tenim executius comercials en tota Espanya disposats a
visitar-li a la seva llar.

•Comptem amb 35 anys d'experiència, ens preocupem per tu.

•Perquè tenim una àmplia gamma d'assegurances i amb
beneficis afegits.

•Perquè pertanyem a Grup Concentra, amb més 100 empleats i
7 societats dedicades al món de la assegurança.

El proper 01.10.2013 és la data límit per a la recepció de les fotografies. El
nostre desig és que tots els nostres clients participin, motiu pel qual volem

BLOC 2:

facilitar-vos l'enviament de les mateixes.

A les bases del Concurs s'indica que és imprescindible enviar còpia en
paper, però a partir d'avui fins al 01 d'octubre, tots aquells que no hàgiu
participat, podeu enviar-nos les fotografies per e-mail. Per a això heu
d'enviar-les a la següent adreça de correu electrònic:
concursofotografico2013@gescobert.es
Serà imprescindible que ens indiqueu les dades que us sol·licitàvem a
emplenar a les etiquetes, com són:
•Nom, Cognoms
•Telèfon de contacte
•E-mail
•Títol de la fotografia
•Data i lloc de la foto
El titular de les fotografies, presentades al concurs, confirma tenir els
drets de propietat intel·lectual de les mateixes, i per tant cedeix aquests
drets a Gescobert, S.L., perquè pugui utilitzar les fotos que consideri
oportú en qualsevol tipus de publicació corporativa.
Recordeu que les fotos seleccionades pel nostre jurat sortiran publicades a
la nostra agenda 2014, a més les 10 primeres fotos guanyadores tindran el
seu premi corresponent.

Volem que
participis en el
nostre Concurs de
Fotografia 2013!!!

