La campanya Compra a Casa arriba també aquest estiu per incentivar al petit comerç de l'illa
dilluns, 29 de juny de 2020 11:53

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Comerç, informa que amb la col·laboració de la
Pimef ha impulsat aquest estiu una nova campanya de Compra a Casa per incentivar i
fomentar el petit comerç a l'illa. La campanya, típica dels mesos d'hivern, enguany també es
desenvoluparà els mesos de juliol, agost i setembre i amb el mateix sistema que la campanya
d'hivern, però amb premis més importants. Així, totes les compres que es realitzin en un dels
establiments adherits al programa Compra a Casa durant cada mes, fins al setembre, podran
accedir al sorteig d'una targeta de regal per valor de 100 euros (el doble que a l'hivern). Per
això han de fer una compra mínima de 20€.

La consellera de Comerç, Ana Juan, ha destacat en la presentació de la campanya que
l'objectiu “és animar i incentivar el petit comerç de l'illa, que és un sector que també està patint
en aquesta crisi; a més de recordar als formenterers i formentereres que tenim un bon comerç,
de qualitat i de proximitat, que és un dels eixos importants de la nostra societat”.

La consellera Juan ha recordat que 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.

Més iniciatives
Aquesta campanya se suma a unes altres iniciatives que s'han impulsat durant l'estat d'alarma
des de l'àrea de Comerç, com la campanya ‘Formentera es queda a casa i compra a prop de
casa’, que es va fer amb l'objectiu de “visibilitzar i impulsar la necessitat de mantenir el teixit
comercial tradicional i de proximitat; i també donar suport al consum dels productes locals”,
segons Ana Juan. També el Consell de Formentera ha participat en una campanya conjunta
amb els consells insulars de Mallorca i Menorca, que varen llançar de forma simultània uns
vídeos protagonitzats per representants dels sectors productius de les diferents illes per agrair
el compromís dels consumidors de les illes.

Finalment, la consellera de Comerç ha assenyalat que s'està treballant juntament amb els
comerciants en noves accions promocionals del comerç local per a aquest estiu.
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