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Amb segell propi:
El comerç de proximitat,
en constant evolució.
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BCN JA TÉ TARGETA DE
FIDELITZACIÓ!!!

Àlex Goñi, reelegit president de PIMEComerç

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Doncs sí, finalment BCN tindrà una targeta
de fidelització de tot el comerç, i això és bo.
És evident que, avui, parlar d’una targeta
com a element de fidelització pot semblar un xic demodé, a la velocitat a què va
tot allò que envolta el comerç. Sembla que
una nova targeta no sigui precisament el
súmmum de la modernitat, fins i tot avui
ja tenim estudis -pocs- que ens parlen del
cansament dels consumidors per l’esclavatge d’haver de portar-ne moltes, de diferents tipologies i serveis.
Tot i això, sí que m’agradaria destacar uns
trets diferencials que jo veig en aquesta
targeta en concret. En primer lloc, que és
representativa de tot el comerç de BCN,
és a dir, el comerç de carrer i el dels mercats municipals, i això té la seva importància ja que són dos models que es donen a
la mateixa ciutat i que, històricament, s’han
donat l’esquena l’un a l’altre. És evident que
són dos models amb casuístiques diferents, però ara, tenint la targeta com a
nexe comú, potser podran trobar altres
coincidències que els apropin més.
També veig una altra característica que,
per a mi, té molt de valor: la implicació
de l’Ajuntament, a través de la regidoria
de Comerç, Mercats i Turisme en tot el
projecte i, evidentment, la del seu regidor
Agustí Colom; no cal dir que res es mou sol,
aquesta harmonia entre les dues tipologies
de comerç que esmentava abans ha estat
propiciada per la voluntat del regidor, i així
s’ha de dir, igual que ho fem quan hem de
criticar. Per tant, davant del compromís
municipal amb aquest projecte, també
el compromís de PIMEComerç serà conseqüent, treballant perquè s’assoleixi l’èxit
que tots desitgem.

Àlex Goñi ha estat reelegit
president de PIMEComerç i membre
del Comitè Executiu per la nova
Junta Directiva de PIMEC, que va
celebrar el passat dia 26 la seva
primera reunió des de la reelecció del
Sr. Josep González com a president.
El Sr. Goñi renova el seu mandat
al capdavant de PIMEComerç,
càrrec que compatibilitza amb la
presidència del Gremi de Peixaters
de Catalunya i de l’Associació de
Venedors del Mercat Municipal de la Concepció, entre d’altres.
Àlex Goñi declarava: “Durant aquest nou mandat continuarem treballant
des de la proximitat, al costat del comerciant, i prioritzarem quatre eixos
principals: la sostenibilitat, la institucionalització, la formació i la digitalització
del comerç, ja que tots ells contribueixen a potenciar i facilitar la feina del
petit empresari del comerç català”.

PIMEComerç, a la presentació de la Targeta de Fidelització
del Comerç de l’Ajuntament de BCN
Els comerços de proximitat de Barcelona
posen en marxa una targeta unificada de
fidelització de clients. El sistema de fidelització
s’anomenarà VIBA.BARCELONA i funcionarà
amb una targeta que es podrà fer servir en els
establiments adherits.
La posada en marxa de la targeta de fidelització
és una acció que s’emmarca en l’estratègia
per avançar en la digitalització del comerç
de proximitat de la ciutat. La iniciativa, que
començarà a funcionar a la tardor a l’Eixample
i s’anirà ampliant a altres districtes, neix de la
col·laboració entre PIMEComerç (entre d’altres
entitats) i l’Ajuntament de BCN.

Reunió de seguiment del conveni de col·laboració entre
PIMEComerç i la Diputació de BCN per al programa Comerç21
El passat 21 de juny va tenir lloc la reunió
de la comissió de seguiment del conveni
de col·laboració entre PIMEComerç i la
Diputació de BCN en relació al programa
Comerç 21. A la trobada es va signar la
finalització del conveni i es va avaluar
i valorar positivament l’execució de la
primera edició del programa, engegat al
2017. Degut a l’interès suscitat, enguany es
renova amb altres 50 microempreses més.
A la imatge, d’esquerra a dreta, Maite Bosch, cap del servei de Comerç Urbà de la
DIBA; Carles Gironès, adjunt a presidència de PIMEComerç; Miquel À. de Garro,
director de PIMEComerç, i Xavier Blanca, tècnic de la Secció Tècnica de la DIBA.
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