UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA - ubicmanresa@ubicmanresa.com

L’aparador
CONCURS D’INSTAGRAM AMB
EL BÀSQUET MANRESA
Amb motiu de la III Setmana del Comerç

Durant la setmana passada, del 25 al 30 de març, amb motiu de la 3a
edició de la Setmana del Comerç, 30 establiments van exposar als aparadors, al costat dels seus productes, articles relacionats amb el bàsquet
manresà. Tothom qui va voler participar en aquest concurs es va fer una
selfie davant qualsevol dels aparadors participants i, seguidament, va
penjar la imatge al seu Instagram, amb el hashtag #ubicbasquet.
Entre totes les fotografies rebudes hem sortejat 3 lots de premis, consistents cada un en el següent:
✔ pilota signada pels jugadors del BAXI MANRESA
✔ 1 entrada doble per al partit contra el Delteco GBC Gipuzkoa,
del dia 13 d’abril
✔ 1 val de compra valorat en 50 € per gastar als comerços
de Manresa+Comerç
✔ 2 paraigües
Entre els participants també sortegem 20 paraigües addicionals
Aquestes són algunes de les imatges d’aquesta acció
de dinamització comercial:

Notícies
A proposta de la nostra entitat, vam
organitzar una convocatòria de premsa
per presentar conjuntament les accions
que es van organitzar a Manresa amb
motiu de la 3a Setmana del Comerç que
promou la Generalitat de Catalunya, a la
qual van assistir les persones següents:
- Tània Infante, presidenta de la Unió
de Botiguers i Comerciants de
Manresa, Manresa+Comerç
- Neus Uró, presidenta de l’Associació
de Comerciants del carrer Guimerà de
Manresa
- Carles Rubí, representant de Comerç
Centre Històric Manresa, la qual
engloba les entitats de comerciants
següents: Urgell Comerç Centre,
Associació de Botiguers del c/ Nou,
Associació de Botiguers Born i Plana
de l’Om, Mercat Municipal de
Puigmercadal i Associació de
Botiguers de Sobrerroca i Voltants
- M. Àngels Masats, professora de
l’institut Guilem Catà, de la família
professional de FP de Comerç i
Màrqueting

NOU DISSENY ALS MONÒLITS DE “MANRESA + COMERÇ”
Fruit de la col·laboració de la nostra entitat, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, i l’Escola d’Art de Manresa, a partir d’ara els monòlits que tenim situats a Sant Domènec
i al c/ Sant Miquel llueixen el disseny de la millor proposta feta pels alumnes de l’escola. La
guanyadora del concurs ha estat Aina Girabal, a la qual hem fet entrega de 100 € en vals
de compra per gaudir-ne als establiments associats.
Tània Infante, presidenta de la UBIC de Manresa, Manresa+Comerç, lliura davant uns dels
monòlits el premi a Aina Girabal, amb la presència del director de l’Escola d’Art, Daniel
Hernández.

