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Rubidigital posa en marxa el
seu servei de postals digitals
nadalenques
L'any passat els rubinencs van enviar més
de 20.000 felicitacions interactives
A partir d'avui els rubinencs que ho desitgin poden felicitar les
festes nadalenques o donar la benvinguda a l'any 2012 als seus
familiars i amics amb unes postals nadalenques amb el segell de
la nostra ciutat. Aquestes postals es poden enviar de forma
gratuïta des del portal Rubidigital i es poden confeccionar de
manera personalitzada amb diferents elements propis de Nadal,
diversos paisatges disponibles i fins i tot amb una imatge pròpia
de l'usuari.
La voluntat de l'Ajuntament és impulsar un recurs sostenible i
ecològic per a la ciutadania de Rubí, que l'any passat va tenir
més de 13.000 visites de les quals 2.500 van fer un ús complet de l'eina. Segons ha informat el Consistori, l'any passat es van enviar més
de 20.000 postals nadalenques des d'aquesta pàgina web.
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