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Noticies

L'aparador
CALENDARI DE FIRES
I ACTIVITATS COMERCIALS A MANRESA
Tardor-hivern 2022

Després de superar un parell d’anys
difícils a causa, sobretot, de la pandèmia mundial continuem actius i amb
ganes de seguir sent un referent de
l’activitat comercial de casa nostra,
posant un èmfasi especial en el valor
de la proximitat i, doncs, el tracte
directe i personalitzat amb cada client.

Ja estem preparant els propers esdeveniments
comercials a la nostra ciutat per al segon semestre
d’enguany. Estem convençuts que seran reeixits i
del vostre interès. Apunteu-los a la vostra agenda i
no us els perdeu! Us hi esperem!
· Juliol de 2022: rebaixes d’estiu.
· Fins el 22 de juliol, continua la Promoció Comercial
d’Estiu als comerços de Manresa+Comerç
· 25 de juliol: sorteig de 20 premis de 300 € en vals
de compra del sorteig de la Promoció
Comercial d’Estiu
· Agost i setembre de 2022: entregues
dels 20 premis de 300 € en vals de compra,
entre els nostres clients.
· 18 de setembre: Firastiu, al tram del Passeig Pere III
entre la plaça 11 de setembre i la plaça Espanya
· 26 i 27 de novembre, Fira de Sant Andreu.
· Novembre i desembre, promoció comercial
d’hivern
· Novembre i desembre: el comerç associat regalarà
bombons a la clientela
· 6, 8, 11 i 18 de desembre, dies festius amb permís
d’obertura comercial a Manresa.
· Desembre: campanya nadalenca

Però entenem també que hem de fer
un punt de pausa per analitzar on som
i plantejar propostes col·lectives de
futur. Per una banda per planificar el
nostre paper per als propers anys, en
una societat que va canviant de
costums i hàbits de compra i, de l’altra,
per tenir la complicitat i la col·laboració necessària de les institucions
públiques que regulen els afers col·lectius.
És per això que des de la UBIC estem
preparant un congrés d’àmbit local
adreçat als professionals, per debatre a
l’entorn dels nous models comercials i
assolir alhora propostes el màxim de
consensuades per seguir fent de la
nostra ciutat un espai comercialment
atractiu, com històricament així ha
estat.
Voldríem que fos una iniciativa el
màxim de participativa possible i que
tothom s’hi senti implicat. La intenció
és donar-lo a conèixer després de
l’estiu i, després d’un període de
recollida de dades i aportacions per al
debat transversal, es clogui amb una
jornada de presentació de conclusions
cap al febrer de 2023.

Demana la teva butlleta de la Promoció Comercial d’Estiu de Manresa+Comerç. Sortegem 6.000 € !!
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