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Mollet és Fira tanca la primera edició amb un augment
d’expositors del 70% respecte de la darrera FiraMollet
Aquest cap de setmana s’han celebrat les dues darreres mostres del nou
model firal Mollet és Fira. Un total de 264 expositors han participat en les
quatre mostres que s’han celebrat al mes de juny, un 70% més que en la
darrera edició de FiraMollet (2010).
Un dels objectius que s’havien fixat el govern municipal i els comerciants en
engegar Mollet és Fira va ser el d’augmentar la participació del petit comerç
local. Això s’ha assolit plenament en les quatre edicions del projecte, ja que hi
han participat 264 expositors, dels quals prop del 80% eren de Mollet.
Al nombre d’expositors cal sumar-hi el total d’establiments que han participat en
les campanyes de Mollet és Fira (el Gran Sorteig de 6.000 euros, el Rasca i
Guanya i el Posa’t en Forma), que ha arribat fins a 149, dels quals 44 han
participat exclusivament en les campanyes, ja que per la tipologia de producte
o servei no han considerat necessari exposar en alguna de les 4 mostres
sectorials, tot i adherir-se activament la projecte.
Així, en números globals, Mollet és Fira ha comptat amb la participació de
308 establiments, que suposaria un increment del 100% de participació
respecte a l’anterior edició de FiraMollet.
Pel que fa a les campanyes i promocions, el Gran Sorteig de 6.000 euros per
comprar a Mollet ha comptat amb un total de 3.185 butlletes participants. Els
comerços estan molt satisfets amb aquesta
La campanya del Rasca i Guanya compta amb més de 17.000 premis directes,
ja sigui en vals de descompte o en obsequis, per un valor aproximat de 23.000
euros, que demostra el compromís del teixit comercial de la ciutat amb el
projecte de Mollet és Fira.
Segons la regidora de Promoció Comercial, Mercè Pérz, “la bona acollida que
han tingut les fires, tan entre els comerciants com entre el públic, confirma que
es tracta d’un bon model firal per a la promoció del comerç i els serveis de
proximitat”.
Adjuntem fotografies de la darrera mostra de Mollet és Fira.
Mollet del Vallès, 2 de juliol de 2013
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