Finalitza la campanya ‘Compra a Casa a l’estiu’ posada en marxa enguany per incentivar el petit comerç d
dimecres, 7 d'octubre de 2020 13:10

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Comerç, informa que hi ha finalitzat la
campanya Compra a Casa a l’estiu, desenvolupada durant els mesos de juliol, agost i setembre
juntament amb la Pimef per incentivar i fomentar el petit comerç de l’illa arran de la pandèmia.

La consellera de Comerç, Ana Juan, ha destacat “la bona resposta d’aquesta iniciativa en un
any complicat per a tots i també per al sector comercial de l’illa”. Ana Juan ha recordat que el
comerç formenterer “és una de les nostres senyes d’identitat com a societat”. “Qualitat i
proximitat són dues de les característiques més importants dels nostres comerços,
establiments que són essencials en la nostra societat i per això convidam els ciutadans a
acostar-s’hi”, ha incidit la consellera.

Guanyadora del mes de setembre
La guanyadora de la targeta regal del mes de setembre, que té un premi de 100 euros, és
Lourdes Costa Ramon, que ha fet la seva compra en la Carniceria San Francisco, un dels
últims negocis que s’han incorporat a Compra a Casa.

Durant els mesos d’estiu la targeta Compra a Casa ha obtingut millors resultats que l’any
passat al mes de juliol, on s’han fet compres per 176.366,32 euros pels 160.982,28 de l’any
2019, i pitjors als mesos d’agost (151.347, 82 enfront de 168.225,67 euros de l’any 2019) i
setembre (144.860,74 enfront de 161.505,51 de 2019).

Ana Juan ha recordat que durant aquest estiu, des del Consell s’han desenvolupat diferents
iniciatives per impulsar el petit comerç i el producte local, iniciatives que s’han fet en
col·laboració amb la Pimef, direcció general de Comerç del Govern balear i altres consells de
les Illes. Juan també ha assenyalat que s’està treballant per reforçar la promoció del petit
comerç durant la tardor i l’hivern.

Enguany, també s’ha estrenat la web Compra a Casa, www.compraacasa.com , “una eina que
permet en un sol clic apropar una mica més el petit comerç de l’illa als ciutadans” i on es poden
consultar els comerços adherits i els principals descomptes.

1/2

Finalitza la campanya ‘Compra a Casa a l’estiu’ posada en marxa enguany per incentivar el petit comerç d
dimecres, 7 d'octubre de 2020 13:10

7 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

2/2

