
L’alternativa més sostenible!  
Incentiva la reutilització dels 
nostres genèrics!

Com funciona?

 AVANTATGES

Mínima inversió i gestió

Disponibilitat en 5-6 dies

Més reutilització per a una millor sostenibilitat

Varis models disponibles de disseny atractiu 

amb missatge ecològic

Seguretat i higiene assegurada
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El lloguer de productes genèrics és l’alternativa a la fabricació de 
productes corporatius. Estalviem recursos en la producció i en 
fomentem un ús sostenible.
A Ecofestes, com a fabricants, assegurem la qualitat òptima dels 
nostres productes en la fabricació, la durabilitat dels mateixos i un 
disseny acurat, amb un missatge ecològic. Alhora, garantim una 
higienització correcta, amb controls analítics periòdics.

Posem a disposició dels nostres clients gots i plats amb disseny genèric 
per a ser utilitzats en els seus esdeveniments. Productes que, un cop 
usats, recollirem i rentarem a les nostres instal·lacions.
El servei s'activa amb el pagament de l'import del pressupost inicial que 
s'envia al client i es tanca amb la factura segons el recompte de 
productes retornats.



PRODUCTES
Es lloguen per caixes, per tant, la quantitat mínima 

és una caixa DESPESES

Entrega i pressupost
Segons les quantitats de petició i el 
lloc d’entrega calculem pressupost

Pressupost inicial:

+ Fiança per caixa
+ Transport d’entrega

Amb l’abonament d’aquest pressupost 
s’activa la petició

TARIFA FIANÇA >>
E20 (100) 30€ 

E30 (250) 45€

E40 (200) 45€

E50H (300)  55€

E90 (200) 55€

Plats (200) 55€

Preus per caixa

Devolució i factura
La devolució es tanca amb la revisió i 

segons els quals es factura.

+ Producte no retornat 

+ Rentat gots enviats

+ Producte descartat
     (Trencat o no recuperable amb el rentat)

+ Transport de recollida
- Fiança

TARIFA >> 
Got no retornat 0,60€

Got rentat 0,15€

Got descartat 0,55€

Plat no retornat 0,85€

Plat rentat 0,20€

Plat descartat 0,80€

 PAS A PAS 

1_ Omplir i fer arribar el formulari (vegeu pàgina següent) a: 

serveis@ecofestes.com

2_ Rebre el pressupost inicial  (FIANÇA+transport+rentat) 

i abonar-lo per transferència a:

Ecologia per Festes 

Concepte: Núm. pressupost 

IBAN: ES71 0081 0333 1500 0116 6720

3_ Transport d’entrega segons data i adreça

4_ Transport de recollida durant el dia següent a 

l’esdeveniment

5_ 

segons: perduts, rentats i descartats.

6_ 

Preus per unitats

Tots els productes retornats, tant en caixa tancada o oberta, seran rentats per 
motius sanitaris. Es cobrarà el rentat de tot el producte enviat, i un cop retornat 

E30

30 cl

250

E40

40 cl

200

E50H

50 cl

300

E90

90 cl

200

Plat

200

E20

20 cl

100

v4
-2

0
23

(A compte de la factura final)

es regularitzarà comptant l'estat i la quantitat retornada.

Es realitza una regularització 
entre el que s'envia i la devolució



FORMULARI 

Petició de lloguer
Emplena el formulari i envia’l a serveis@ecofestes.com per activar una petició

PRODUCTE 
I QUANTITATS: > DADES CLIENT

Nom responsable DNI Telèfon

Nom o Raó social  Adreça   CP i Població  CIF/NIF 

> DADES ESDEVENIMENT
Data Titol Tipus (Exemple: concert, àpat, esportiu, ...)

DADES D’ENTREGA
Lloc/Espai Adreça  CP Població 

Data Horari  Persona contacte Telèfon

DADES DE RECOLLIDA (No emplenar en cas de ser les mateixes d’entrega)

Lloc/Espai Adreça  CP Població 

Data Horari  Persona contacte Telèfon
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Les dates d’entrega i 
recollida seran sempre 
en dies laborables


