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Màrqueting digital

De nou, tres accions comercials i promocionals que ja són referència
del final d’estiu manresà.
Apunteu-vos-les a l’agenda i gaudiu-ne amb nosaltres!

Avui, les xarxes socials s’han imposat als mitjans de comunicació tradicionals, gràcies
a la seva rapidesa a l’hora de difondre notícies, promocions o esdeveniments
diversos. Des de Manresa+Comerç fa temps que estem interessats que els nostres
establiments hi tinguin una presència important. Us demanem, doncs, que penseu,
reflexioneu i us feu la següent pregunta: és tan important que la nostra empresa
sigui present a Internet?
La presència a Internet vol dir:

FIRASTIU
El diumenge 16 de setembre
al carrer Abat Oliba, LIQUIDEM L’ESTIU

· Disposar d’una pàgina web actualitzada als nous formats. Encara corren webs
amb format FLASH! Aquesta web és molt important que estigui ben posicionada
(cal fer una bona campanya SEO per sortir als primers llocs de Google). Sobretot
fer servir Google Analitycs, eina gratuïta de Google que serveix per mesurar tot
el que passa a la nostra web (trànsit de visites, quines pàgines són les més visitades,
com arriben a la web…).
· Blog (a la mateixa web) amb continguts “originals” dels productes que venem.
· Xarxes socials. Les 3 reines (Facebook, Twitter, Instagram), sempre amb continguts
que vagin a parar a la web. Cal fer servir les campanyes de pagament Facebook i
Instagram.
· Creació de Newsletters (sobretot si tenim botiga online). La Newsletter és una de
les eines de venda més potents de qualsevol e-commerce.
Des de la nostra entitat recomanem que feu ús d’aquesta eina de diagnosi TIC que
trobareu dins d’una web específica del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la
Generalitat de Catalunya:

FESTIVAL DE MÀGIA

http://autodiagnosi.ccam.cat/
Us fem saber, per altra banda,
que el departament d'Empresa
i Coneixement ja ha publicat
les bases de la convocatòria
d'enguany de modernització
del comerç, dins la qual hi ha
la possibilitat de rebre ajuts
per posar-nos al dia.
Consulteu les bases
a la nostra web.

El dissabte 22 de setembre,
a la plaça Sant Domènec
i al teatre Conservatori

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que tingueu.

Fem un cafè amb...

SHOPPING NIGHT
El dissabte 29 de
setembre de 20.00 a 24.00 h

Com era previst, el dijous 5 de juliol, Muntsa Vilalta, directora general de Comerç
del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ens
va parlar sobre els reptes de futur per al comerç. Va oferir una diagnosi
actualitzada de la realitat i va desgranar tots els punts forts del nostre sector
econòmic, així com les nostres febleses
estructurals, i ens va esperonar a seguir
treballant per ser més innovadors i
competitius. Vilalta va valorar molt
positivament el posicionament comercial
de Manresa dins del context català.
Si voleu tenir resumida la seva ponència
us podeu adreçar a la nostra web.

PROMOCIÓ COMERCIAL D'ESTIU DE L'ANY 2018
SORTEIG DE 20 PREMIS DE 300 EUROS EN VALS DE COMPRA

lliurat per VICTORI’S & DAN MODA OUTLET
Passeig Pere III, 49-51 - Galeries

1) 075.643

lliurat per LLADÓ RELLOTGER - c/ Sobrerroca, 32

2) 132.776

lliurat per DISMAK - Pl. Cal Gravat, 6

3) 071.345

lliurat per L’ORQUÍDIA
c/ Sant Joan Baptista de la Salle, 12

13) 090.913

lliurat per PINTURES SAGRADA FAMÍLIA - c/ Viladordis, 69

14) 037.447

lliurat per EL CARIBÚ - c/ Born, 5

4) 137.288

lliurat per SUPERMERCAT LLOBET - c/ Jaume I, 7

15) 106.808

lliurat per RANGE - Muralla Sant Domènec, 12

5) 081.471

lliurat per PAKPIL - c/ Sant Josep, 29

16) 093.699

lliurat per VINS PRAVI - Ctra. Pont de Vilomara, 126

6) 122.149

lliurat per ÒPTICA MANRESA - Passeig Pere III, 47

17) 056.630

lliurat per TENNESSE - c/Magraner, 11

7) 077.514

lliurat per TEIXITS FERRER I MORA - c/Sobrerroca, 6

18) 007.227

lliurat per ÒPTICA UNIVERSITÀRIA - c/ Guimerà, 14

8) 049.908

lliurat per EXPERT-JUANOLA PHOTOMATON - c/ Carrió, 19

19) 066.388

lliurat per RUBÍ I CASALS - c/ Nou, 35

9) 112.466

lliurat per MONTSE INTERIORS - c/ Àngel Guimerà, 57

20) 022.749

lliurat per PARTY FIESTA - c/ Guimerà, 65

10) 104.927

lliurat per FUTURAUTO - Ctra. Vic, s/n (Pujada Roja)

11) 016.839

lliurat per PERFUMERIA JÚLIA - c/ Guimerà, 37

12) 123.590

COMERÇ GUANYADOR AMB 100 € - MOBILECENTRE MANRESA

