NOTA PREMSA| 28 de febrer de 2018

PROMO “RECTA FINAL”
TEMPORADA 2017-2018 ACTEL FORÇA LLEIDA
• Pack 4 entrades per als últims 4 partits al Barris Nord
• Preu reduït de 30 euros.

El Força Lleida Club Esportiu llença una promoció especial per a viure i veure els últims partits de l’Actel
Força Lleida al Barris Nord.
La promoció “Recta Final” consisteix en un pack de 4 entrades per assistir als últims 4 partits al Barris
Nord a un preu reduït de 30 euros. Cada entrada correspon als següents partits:
-

Divendres, 9 de març. 21h. ACTEL FORÇA LLEIDA vs CLUB OURENSE BALONCESTO

-

Dimecres, 21 de març. 20:30h. ACTEL FORÇA LLEIDA vs CB PRAT

-

Divendres, 6 d'abril. 21h. ACTEL FORÇA LLEIDA vs MELILLA BALONCESTO

-

Divendres, 20 d'abril. 21h. ACTEL FORÇA LLEIDA vs PALENCIA BALONCESTO

El pack d’entrades es pot adquirir de manera presencial a les oficines del club (Pavelló Barris Nord), a
través del web del Força Lleida (flleida.cat) o bé a la taquilla del pavelló el dia 9 de març (1h abans del
partit davant el Club Ourense Baloncesto).

Premsa i comunicació Força Lleida
Laura Estadella - 638 593 363 – comunicacio@flleida.cat
Avda. Prat de la Riba, 113 25005 Lleida.
CONFIDENCIALITAT
Aquest missatge i, en el seu cas, els fitxers annexos, són confidencials, especialment en allò que fa referència a les
dades personals, i s’adrecen exclusivament al destinatari referenciat. Si no ho sou i l’heu rebut per error o en teniu
coneixement per qualsevol motiu, us agrairem que ens ho comuniqueu per aquest mateix mitjà i que procediu a
destruir-lo o esborrar-lo, i que en tot cas, no utilitzeu, reproduïu, altereu, arxiveu o comuniqueu a terceres persones
el present missatge i fitxers annexos, tot això sota pena d’incórrer en responsabilitats legals. L’emissor no garanteix
la integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la
captura, incorporacions de virus o qualssevol altres manipulacions efectuades per tercers.
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