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Првих 40.000 пензионера, корисника сениор картица, добило је персонализоване
картице, уместо досадашњих неперсонализованих, привремених.

  

  

Њима су те картице послате на кућну адресу, а сутра ће још 20.000 пензионера добити
своје персонализоване картице, рекао је градоначелник Београда Синиша Мали.

  

Са тим ће се наставити док сви чланови клуба, а за сада их је више од 200.000, не добију
картице са својим именом и презименом, додао је он.

  

Мали је објаснио је да ће, заједно са картицама, пензионери добити и списак свих
малопродајних објеката и предузећа партнера тог пројекта, како би на једном месту
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имали све податке о томе где и колике попусте могу да остваре.

  

"У овом тренутку имамо више од 800 малопродајних места, и више од 200 компанија које
су чланови овог клуба", казао је градоначелник.

  

Он је додао да се тај број сваким даном повећава, као што се повећава и број суграђана
који постају део Сениор клуба, у коме је, према његовим речима, тренутно више од
200.000 пензионера.

  

"Ово је сјајан пример како Градска управа и пензионери могу лепу ствар да ураде, како
градимо осећај да сви припадамо овом граду", истакао је градоначелник.

  

Подсетио је да се ради о бесплатној картици, са којом пензионери, када посећују
малопродајне објекте који учествују у пројекту, остварују уштеду сразмерну тринаестој
пензији.

  

Он је позвао најстарије суграђане да посете Сајам за треће доба, на којем ће се причати
о сениор картицама, али и о свим манифестацијама и програмима који постоје за њих.

  

Мали је истакао и да ће пензионери у сваком делу града имати бар по један клуб, како
би имали место на коме ће да проводе слободно време, рекреирају се, а где ће, додаје,
бити организован велики број манифестација.

  

(Агенције)
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