FORÇA EQUIP COMERÇ QUALITAT BARRI
CULTURA VEINS XARXES SOCIALS
A partir de la dècada de 1870, Poblenou es va convertir en una de las majors concentracions industrials del país
fins al punt de ser conegut popularment
com la “Manchester catalana”

L’objectiu de la nostra federació és
dinamitzar l’activitat econòmica del comerç adherit a l’Eix
apropant productes i serveis de
qualitat i de proximitat a tots
els veïns del barri.
Som un equip que pensem, treballem i actuem per potenciar la
modernització, unint el comerç
passat, present i futur. Un equip que
creu que tothom té el seu lloc dins
de l’Eix i que necessita de la teva
participació pel bé del moviment
cultural, social i econòmic del
nostre barri.

IL·LUMINEM ELS CARRERS DE
POBLENOU
Aportació de l’Eix

IL·LUMINEM POBLENOU

Aparició semestral

Contràriament al que molta gent pensa,
les llums de Nadal no només les paga
l’Ajuntament. Els comerços associats als
eixos comercials són els que aporten la
meitat de la quantia de la il·luminació
nadalenca.

L’Eix comercial aporta 30 € per a cada soci
perquè el seu establiment surti en aquesta
guia.

Aquesta publicació és d’aparició semestral
(maig i novembre), pretén recollir la major
informació sobre comerços al nostre barri.

Amb criteri

Aquest nou concepte de revista de publicitat
és necessari per a un barri tan dinàmic
i en constant transformació, barreja les
necessitats dels veïns en la justa mesura que
les dels turistes, amb informació detallada
dels locals en tres idiomes (català, castellà
i anglès), informació cultural, serveis, guia
ràpida i sobretot, un mapa desplegable per
localitzar ràpidament cada negoci.

Al nadal, si ets soci de l’Eix, et distribuirem
un adhesiu que acredita que tu també has
aportat a les llums nadalenques. A més,
situarem un punt de llum davant del teu
local.
Si creus que aquest avantatge és l’únic
que t’interessa pots pagar 150 euros i
gaudiràs de les llums de Nadal.

Més socis, més força:
Així de senzill i important. Perque només

amb un gran volum de socis acosenguirem
més activitats, més serveis i més dinamització de la que tots ens aprofitarem.

Més llum, més bonic:
El Nadal és llum, il.lussió, compartir. I un
barri ben il.luminat convida a passejar,
a descubrir coses noves i a gaudir de
l’ambient.
Més ambient, més compres:
I tot això està demostrat que repercuteix
en més compres. Fem que la gent del barri es quedi al barri i aconseguim atraure
a clients d’altres barris.
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DESCOMPTES
Accés a descomptes
oferts entre socis de
l’Eix
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REUNIONS
Podeu tramitar la
vostra cessió d’espais
en alguns del centres
públics del districte
a través de l’Eix
Comercial.
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PROMOCIO COMERCIAL
En el seu objectiu de col·laborar amb la promoció del comerç l’eix ofereix varies iniciatives per
aquest fet:

REPERCUSIÓ
L’Eix comercial fa gairebé
totes les seves compres a
associats del eix.

05

FEM XARXA

Contacte amb
d’altres entitats:
Eixos comercials, Barcelona Activa, Comerç,
Ajuntament, Guardia
Urbana, BCN Sostenible,
Coordinadora d’entitats.
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LOTERIA

COMPRES

Es ven una loteria
de Nadal a través
de les botigues per
ajudar a finançar
les activitats de l’Eix.

Creació de beneficis per tots els
locals associats per
obtenir millor cost
dels productes.

Placa QR

Aquesta placa senyalitza que aquest comerç
està participant en la realització de moltes
activitats i campanyes, però també deixa a
la vista (sobretot en horari no comercial) les
dades bàsiques del comerç.

Xarxes socials

Pàgina web, facebook (amb més de 2500
adherits), butlletí de notícies (amb més de
1000 inscrits), Youtube i Instagram.
Fem difusió i promocionem les activitats,
productes i serveis dels nostres associats.

Fires

En diverses ocasions durant l’any es munten
fires a places on els participants poden vendre i exposar els seus productes. Aquesta
activitat es fa en moments com la Castanyada o la Setmana del Comerç.

Establiment associat

LLIURAMENT DE LA PLACA QR
Amb l’arribada de les noves tecnologies, l’eix atorga una placa identificaria amb informació
referent al comerç. Aquesta placa senyalitza que aquest comerç està participant econòmicament
en la realització de moltes activitats i campanyes, però també deixa a la vista (sobretot en horari
no comercial) les dades bàsiques del comerç.
FOTO DE LA PLACA O QR QUE ENS PORTI A LA PÀGINA DEL EIX
PROMOCIÓ VIA XARXES SOCIALS
Tenim una presència a internet força interessant. Tenim una pàgina web, xarxes socials (amb
més de 2500 adherits a facebook), proper butlletí de notícies (amb més de 1000 inscrits),
Youtube e Instagram.
Tenim la possibilitat de fer difusió i promocionar les activitats, productes, serveis o notícies
interessants.
DINAMITZEM EL COMERÇ
Comerç
FIRES al carrer
SERVEIS
ESPECIALS
Lloguer de carpes
Formació
Tiquets de pàrquing
Mínim una vegada al mes, els socis del eix poden sortir amb una taula davant de la seva botiga
Formacions
Podeu
aconseguir
tiquets
de més
Posem
a la vostra
disposició
per potenciar
la venda
i donar
visibilitat
a la botiga.
La fem coincidir
amb subvencionades:
altres dies assencursos d’idiomes en horaris
pàrquing
30 minuts
preu
la possibilitat d’aconseguir
yalats per de
donar
també avida
al barri.
comercialment compatibles.
molt reduït. Els podeu regalar lloguer de carpes a un preu
Rebreu informació sobre
o
donar amb les compres dels molt econòmic.
Fires
formació gratuïta del vostre
vostres
clients.
Em diverses ocasions durant l’any es munten fires a places on els participants poden vendre i
interès.
exposar els seus productes. Aquesta activitat es fa en moments com la Castanyada o la setmana
del comerç.
Comerç al carrer:
Mínim una vegada al mes, els socis
DINAMITZEM
EL
BARRI
Festival de Música Inaudit:
de l’eix poden sortir davant de la seva
Amb l’objectiu d’apropar les persones als comerços el festival Inaudit porta durant el mes de
Activitats Nadalenques
botiga per potenciar la venda i donar
juny actuacions musicals en els propis establiments.
més visibilitat a la botiga. El fem coincidir
Gairebé totes les activitats que es duen
amb altres dies assenyalats per donar
a terme en aquestes dates, les organitza
també vida al barri.
DINAMITZEM EL BARRI
l’Eix Comercial. Cada any es fan activitats
Activitats Nadalenques
diferents com Cagatió, jocs del món, Patge
Triatapes
Gairebé totes les activitats que es duen a terme en les aquestes dates, les organitza l’Eix ComerReial, Pare Noel, etc,...
Ruta de tapes dels locals d’hosteleria del
cial. Cada any es fan activitats diferents com Cagatió, jocs del món, Patge real, Pare Noel, a
barri on durant un temps tots els dijous
més,...
s’oferirà beguda i tapa a preu reduït.
Festes populars
Compta amb la difusió de l’Ajuntament,
Festes populars
ja que és un projecte que es fa amb
Amb
el
nostre
compromís
de
dinamitzar
Amb el nostra compromís de dinamitzar el barri i el comerç organitzem activitats i recolzem les
altres eixos.
el
barri
i
el
comerç
organitzem
activitats
i
entitats amb la participació dels premis en els concursos de cartells Els premis són vals de les
recolzem
les entitats
nostres
botigues
que amb
pagalaelparticipació
eix comercial. Això passa a les Festes de maig - Festes majors i
Comerç a la xarxa
dels
premis en els concursos de cartells.
Carnaval.
Iniciativa de la Direcció de Comerç de
Els premis són vals de les nostres botigues
l’Ajuntament de Barcelona on mitjançant
que
paga
l’eix
comercial.
Això
passa
a
les
A més, en aquestes festes el eix te presencia amb diferents activitats segons l’any.
una aplicació mòbil apareixen els comeFestes de maig - Festes majors i Carnaval.
rços adherits al seu Eix Comercial.

LA MÚSICA COM A ELEMENT
DINAMITZADOR DEL COMERÇ
Què és?

Som un dels barris amb més nens i nenes
d’Europa i hem generat una branca especialitzada en aquest sector. Amb imatge i
vida pròpia dins de l’Eix Comercial.

Què fem?

Guia de serveis i activitats orientades a
les famílies i al món infantil composta per
establiments que fomenten el consum responsable, de qualitat i proximitat del barri
del Poblenou.

Què volem?

Que poblenou sigui un referent en el món
infantil, on poder comprar tot el relacionat
amb els nens i nenes.

INAUDIT
Sis bandes itinerants a sis escenaris inaudits
de Poblenou, més de 30 concerts en directe
(jazz, DJs, electro, soul…) a comerços del
barri durant tot el dia i activitats gratuïtes per
a tots els públics.
Cadascun dels socis de l’eix comercial celebrarà en el seu local un petit concert de
formació molt reduïda (un o dos músics
màxim) i durant un període variable entre
45 i 60 min. Cada soci escollirà la música
que estimi més convenient per al seu
negoci. Aquestes celebracions estan
pensades com una festa d’agraïment o de
reconeixement a clients habituals i als nous
clients que es captin amb aquest flux de
gent.

Una primera edició de luxe:
El treball dels impulsors d’aquest projecte
va fer que fos una edició perfecta, acolorida, alegre, dinàmica i sobretot amb
molta gent als carrers
Exit total:
Aquest any duplicarem els esforços i la
promoció fora del nostre barri, consolidant el que serà una cita clau en el
calendari musical de Barcelona.
Un dia magnífic a Poblenou:
Aquest any tornarem a la càrrega amb
més locals, més música, més gent, t’ho
perdràs?

FIRES

FES-TE SOCI
Restauració
La quota de soci és de 50 euros cada
2 mesos (25 euros al mes). Si un
soci té 2 comerços la quota és de 90
euros cada 2 mesos (45 euros al mes).
Per a donar-te d’alta tot el que has de
fer és enviar un email a:
secretaria@eixcomercialpoblenou.com

o telefonar al: 619879877.

Alimentació
Bellesa i salut
Moda i complements
Llibreries i papereries
Mobiliari i decoració

EIX-Comercial-Poblenou

Infantil

PetitPoblenou

Serveis
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