Què fem el grup de comerciants de Santa Eulàlia?
Molts cops, la gent coneix el grup de comerciants, però no sap ben bé a què es dedica, tot i
que, probablement, ha vist alguna de les campanyes que fem al llarg de l’any, ja que en són
moltes.
Aquest document pretén donar-vos a conèixer una mica més, totes les campanyes i activitats
que el grup de comerciants ha realitzat al llarg de l’any 2013.

GENER
PATGE REIAL
Ah vingut al barri un patge reial per recollir les cartes dels nostres nens. S’obsequia els
visitants, amb caramels i clauers en forma d’estel.
Els nens han estat obsequiats amb una fotografia amb el rei i amb un clauer en forma
d’estel.

FEBRER
BOTIGUES AL CARRER
Dia 15; les botigues associades surten al carrer per donar-se a conèixer. S’aprofita la
temporada de rebaixes, per estar més a prop del públic, a peu de carrer.

MARÇ
CURS FORMACIÓ ASSOCIATS
Proporcionar idees i tècniques noves als associats, adquirir nous coneixements perquè les
puguin posar en pràctica als seus negocis, no quedar-se enrere en el seu sector i puguin
créixer comercialment.

ABRIL
SANT JORDI
Durant la setmana prèvia a Sant Jordi, a les botigues exposen, els dibuixos que els
nens i nenes de les escoles, han fet relacionats amb aquesta diada. L’activitat es
converteix en una gimcana perquè els nens han de trobar el seu dibuix i quan el
troben reben una bossa de llaminadures. Les botigues associades també obsequien els
seus clients amb llibres i punts de llibre de la Laia.
A la plaça Pius XII es fa intercanvi i venda de llibres de segona mà i, tallers infantils de
confecció de xapes i punts de llibre.

JUNY
MES DEL COMERÇ, BOTIGUES AL CARRER
Dia 1; coincidint amb les diferents activitats que es realitzen durant la Festa major del
barri, les botigues surten al carrer per celebrar el mes de comerç, col·laboren les
entitats ,amb espectacles, i tallers. Aquest any2013 vam repartir truita per a 1.000
persones . Durant tota la setmana i aquell mateix dia, els comerciants, havien regalat
tiquets als seus clients en fer qualsevol tipus de compra, per tal de fidelitzar-los.

CÀPSULES DE TEATRE
Conjuntament amb el Centre Cultural i la companyia de teatre Plàudite, s’han fet unes
petites representacions de 15 minuts per les diferents botigues associades.
Qui volia comprava una entrada i a canvi podia veure 3 “càpsules” però no sabia om serien.
Els comerços han ofert els seus espais per aquest us.

JULIOL
REBAIXES CONJUNTES, I BOTIGUES AL CARRER
Les botigues associades surten al carrer per donar-se a conèixer. S’aprofita així la
temporada de rebaixes per augmentar les vendes , i arribar d’una manera mes directa al
públic.

SETEMBRE
Descomptes per col·lectiu AMPA. L’associació de comerciants, conjuntament amb les
AMPAS d’alguns centres, hem fet un conveni de col·laboració, per tal que aquests es
puguin beneficiar de descomptes especials quan comprin a les nostres botigues
associades. Hi participen les següents escoles:
-

Escola Azorín
Escola Bernat D’Esclot
Escola Casal dels Àngels
Escola Bressol la Casa dels Arbres
Escola Frederic Mistral
IES Santa Eulàlia
Escola Milagros Consarnau
Escola Paco Candel
Escola Pompeu Fabra
Escola Prat de la manta
Escola Provençana

OCTUBRE
Presentació de la nova web www.santaeulaliacomerc.com i de la nova imatge
corporativa Santa Eulàlia Comerç.

NOVEMBRE
MERCAT D’ARTESANS
Fira d’artesans el cap de setmana del 16 i 17 de novembre

VAL DESCOMPTE 10%
Descompte que els comerços ofereixen no només als seus clients, sinó que va dirigit a
tot el públic
S’embustien 9.000 fulls de mà al barri de Santa Eulàlia, que animen els residents a
anar a comprar al comerç de proximitat davant altres ofertes de les grans superfícies.
El val es pot utilitzar en tres comerços diferents, els quals hi ha de posar el segell una
vegada realitzat el descompte, que s’aplica en compres superiors a 20 €.

DESEMBRE
CAMPANYA DE NADAL
IL·LUMINACIÓ DELS CARRERS COMERCIALS
S’il·luminen els principals carrers del barri amb llums de Nadal, per fer un
entorn més agradable que correspon a les dates que estem.

TIÓ DE NADAL I CERCAVILA. RECOLLIDA D’ALIMENTS
Dia 22; fem cagar el tió amb espectacle infantil. Després de la bastonada el tió
caga bosses de llaminadures. També recollim aliments per donar-los
posteriorment a la Creu Roja.
TREN DE PASSATGERS
Del 20 fins al 31; el tren de passatgers recorre els carrers del barri.
Les botigues associades regalen als seus clients per compres mínimes, un
tiquet que els permet pujar gratuïtament al tren. Les persones que no hagin
comprat en alguna d’aquestes botigues, han de comprar el tiquet abans de
poder pujar-hi.
PARE NOEL
22 i 23 de desembre, el Pare i Mare Noel s’estan a la plaça Pius XII, perquè els
nens puguin anar-los a visitar. Els hi regalen caramels i també es poden fer la
foto amb ells.

