Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament presenta la imatge de Mollet és Fira, un
cartell festiu i dinàmic per promocionar les 4 fires que
es faran al mes de juny
Mollet és Fira és el nou projecte per dinamitzar el teixit comercial de la
ciutat que es composa de 4 fires sectorials que se celebraran cada cap de
setmana del mes de juny. La campanya de difusió transmet una imatge
festiva i dinàmica.
El comerç i els serveis de la ciutat són propers i dinàmics, per això surten al
carrer i s’ofereixen a la ciutadania. Mollet és Fira, comerç actiu és el lema de
la campanya de comunicació, realitzada per l’estudi molletà Mires, que
transmet una imatge festiva, fresca i dinàmica, tot posant de relleu aquests
valors en el teixit comercial de la ciutat.
La imatge es composa d’un gran globus amb el logotip de Mollet és Fira, i
quatre globus diferents, més petits, un per a cada una de les fires, amb un color
i elements propis. Els colors, tant de la imatge com del logotip, són els que
conformen la marca de ciutat, fet que dóna una coherència ciutadana a tota la
campanya.
Mollet és Fira adapta el model de Fira Mollet al moment econòmic actual i es
compon de quatre fires sectorials que se celebraran setmanalment durant el
mes de juny, excepte el cap de setmana de Sant Joan.






Mollet és Gourmet (alimentació i restauració): setmana vermella, de l’1 al 7
de juny
Mollet és Qualitat de Vida (empreses de serveis i qualitat de vida):
setmana verda, del 8 al 14 de juny
Mollet és Motor (automoció i empreses relacionades): setmana blava, del
15 al 21 de juny. La fira es farà els dies 15 i 16, tot coincidint amb la
celebració del Gran Premi de Catalunya de Moto GP, al Circuit de
Montmeló.
Mollet és Comerç (comerços): setmana groga, del 22 al 29 de juny, tot
coincidint amb l’inici de les rebaixes.

Mollet és Fira, a més, s’acompanyarà d’un ampli programa d’activitats i
esdeveniments relacionats amb l’oci, la cultura, la gastronomia i activitats
esportives amb l’objectiu de dinamitzar les fires i fer sortir la gent al carrer.
Adjuntem fotografia i imatge de la campanya.
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