Butlletí

#583 08·06·18

Opinió

Notícies

PIMECOMERÇ 2.0

PIMEComerç, junt amb la Plataforma d’Afectats contra el Top
Manta, presenta un requeriment a l’Ajuntament de Barcelona

Miquel de Garro
Director PIMEComerç

Les novetats en el sector del comerç i del
consum, així com en molts altres àmbits,
són constants; de fet, podríem dir que no es
tracta tant d’una era de canvis, sinó més
aviat d’un canvi d’era.
En aquest sentit, des de PIMEComerç
apostem per entomar aquest repte i transformar-lo en una oportunitat per al sector
que representem, amb la finalitat de propiciar un comerç de proximitat més informat,
més coneixedor de les noves tendències i
de la seva aplicabilitat a les botigues, per
tal d’assolir una transformació digital que
cohesioni els valors del comerç tradicional
amb les eines del segle XXI.
Per aquest motiu hem decidit fer un pas
més en aquesta direcció, i ho farem posant a disposició del sector publicacions
periòdiques recollides en el butlletí digital
PIMEComerç 2.0. En aquestes publicacions trobareu entrevistes a responsables
d’empreses del sector tecnològic que ens
explicaran quines solucions estan desenvolupant i de quina manera poden implementar-se en les botigues per fer-les més
modernes i eficients. Així mateix, destacarem “notícies flaix” sobre temàtiques concretes i relacionades amb la tecnologia i el
comerç. Per últim, en aquest butlletí també
hi trobareu un calendari dels esdeveniments, jornades i formacions relacionades
amb la transformació digital del comerç,
per tal que estigueu al dia de tot allò que
es mou en el sector.
Podreu trobar aquestes publicacions
pròximament en el nostre web de PIMEComerç. Ens proposem, d’aquesta manera,
seguir apropant les noves tendències des
d’un vessant pedagògic a la vegada que
pràctic, per descobrir així totes les possibilitats que el sector té al seu abast, i fer
del petit comerç de Catalunya un comerç
capdavanter en eficiència, qualitat i competitivitat.

PIMEComerç, junt amb les entitats que componen la Plataforma d’Afectats
contra el Top Manta i la venda il·legal ambulant, van presentar el passat
dia 6 de juny un requeriment a l’Ajuntament de Barcelona per erradicar el
problema abans de l’estiu i reclamar amb urgència un pacte de ciutat.
Imatge de representants de les entitats que integren la Plataforma, just
després de presentar el requeriment.

Convenció anual del Gremi de Ferreteria de Catalunya
El Gremi de Comerciants de
Ferreteria de Catalunya va celebrar
la seva convenció anual el passat
29 de maig i va reunir més de 130
professionals del sector.
La ponència, amb el títol “El que
sí que has de fer per vendre més”,
va anar a càrrec del Iosu Lázcoz i
va comptar amb l’assistència del
president de PIMEComerç, Àlex Goñi.
Podem veure’l a l’esquerra de la fotografia, acompanyat del president del
Gremi, Joan Alarcon, i del gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de la Generalitat de Catalunya, Miquel Rodríguez.

El president de PIMEComerç Vallès Oriental inaugura el
Summer Market de les Franqueses
El passat dissabte va tenir lloc el Summer
Market de les Franqueses, organitzat
per l’associació de comerciants ABCP,
sòcia de PIMEComerç. Va assistir a
l’acte d’inauguració el president de
PIMEComerç Vallès Oriental, Carles
Gironès; l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Coloma, i la presidenta de
l’ABCP, Estel Armengol.
A la foto de grup, d’esquerra a dreta:
Imma Gispert, secretària de l’ABCP; Francesc Coloma, alcalde de les
Franqueses; Carles Gironès, president de PIMEComerç Vallès Oriental;
Meritxell Espinasa, vicepresidenta de l’ABCP; Estel Armengol, presidenta de
l’ABCP; Marina Ginestí, regidora de Cultura, i Mireia Roca, dinamitzadora de
l’ABCP.
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