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Durant el mes de juny, torna Mollet és Fira amb més
participació, premis i novetats
Després de l’èxit de la primera edició de Mollet és Fira, enguany
l’Ajuntament tornarà a impulsar aquest model firal de comerç al carrer
amb la celebració de tres fires sectorials i la implicació del teixit comercial
de la ciutat.
Dilluns a la tarda es presentava la nova edició de Mollet és Fira amb una roda
de premsa que comptava amb la presència d’una bona representació del teixit
comercial de la ciutat, que s’ha implicat a fons en la fira.
La segona edició de Mollet és Fira es composarà de 3 fires sectorials que es
repartiran durant els caps de setmana del mes de juny de la següent manera:


Mollet és Fira Gourmet (alimentació i restauració): 31 de maig i 1 de
juny, a la plaça Major.



Mollet és Fira Motor (automoció i empreses relacionades): 14 i 15 de
juny, a l’avinguda de la Llibertat i pl. Major.



Mollet és Fira Comerç i Qualitat de vida (comerç i empreses de
serveis relacionats amb la salut, el benestar, l’oci...): 28 i 29 de juny, al
parc de les Pruneres i la rambla Balmes.

Tot i que les inscripcions encara romanen obertes, el nombre de participants
s’ha incrementat considerablement. Segons ha explicat la regidora de Comerç,
Mercè Pérez, a hores d’ara ja hi ha inscrits 262 establiments, el que suposa –
fins el moment- un creixement de 84 respecte de l’any passat. “D’aquests, el
83% són de Mollet, per tant complim l’objectiu d’afavorir la participació
d’empreses locals”.
Tal com explicava José Luís Martínez en representació del teixit comercial de la
ciutat, “serà un mes ple de campanyes, d’animació i sortejos. La ciutat
respira fira arreu i això et permet recobrar la il·lusió i l’ànim en aquests
moments tan difícils”.
En aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, expressava “un sincer
agraïment a l’esforç del comerç i els serveis de la ciutat per aixecar cada
matí la persiana del seu negoci. En aquesta situació, això és
emprenedoria en majúscules”.

Campanyes Mollet és Fira
Aquest model de fira, però, busca la implicació del comerç i els serveis més
enllà de les fires al carrer. Per això, durant tot el mes de juny, els més de 260
establiments participants ofereixen milers de premis i obsequis amb diferents
campanyes i sortejos.
Gran Sorteig Mollet és Fira
Enguany s’ha revisat aquest sorteig perquè el premi sigui més repartit, de
manera que els comerços de la ciutat et regalaran 6 premis de 1.000 € per
comprar a Mollet. Per participar, cal recollir una butlleta en fer una compra en
algun del establiments adherits i omplir-la amb dos segells (mínim 10 euros de
compra). Els mateixos establiments recolliran les butlletes emplenades i el
sorteig es farà el darrer diumenge de Mollet és Fira, a les 8 de la tarda.
Premis Mollet és Fira
Com a novetat d’enguany, hi ha un premi lligat a cada un dels sector o fires:
 Mollet és Gourmet – Bon Preu
10 carros de compra per valor de 50 € cadascun al Supermercat Bon Preu
del Mercat Municipal (c. Burgos, 15, Mollet del Vallès)
 Mollet és Motor – Pedraza Audio Car
3 premis diferents: 1 subministrament i instal·lació de SOLAR CHECK al
teu vehicle, 1 ràdio CD Alpine amb instal·lació inclosa i 1 mans lliures
Parrot CK 3100 amb instal·lació inclosa.
 Mollet és Qualitat de Vida i Comerç – Ibis
4 premis d’una nit i esmorzar per a dues persones en qualsevol dels hotels
Ibis d’Espanya.
Les butlletes per participar es podran aconseguir a tots els comerços adherits i
dipositar-la a les Urnes que trobareu en cada una de les fires.
Rasca i guanya
Els comerços de la ciutat regalen milers de premis directes. Aquesta campanya
afavoreix la mobilitat dels clients per tot el comerç de la ciutat. Enguany ha
millorat la qualitat dels regals que, en total, estan valorats en més de 40.000
euros.

Menú Mollet és Fira
Una altra novetats d’enguany, és que els menús, que l’edició anterior van
aconseguir un gran èxit durant el cap de setmana de la Fira Gourmet,
s’allarguen a tots els caps de setmana de Fira. També hi haurà una ruta de la
tapa, enguany pel barri de Can Borrell.
Activitats d’animació
Durant els tres caps de setmana de fira, hi haurà un extens programa
d’activitats d’animació que compta amb la participació de nombroses entitats de
la ciutat.
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