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Fira SOC d’Alginet 2.015 

Donada la gran acceptació de les anteriors edicions de la nostra Fira SOC d’Alginet,  vos 

informem que ja estem organitzant el que enguany és la 4ª edició.  

SOC és la conjugació en un mateix espai de la fira de l’estoc, la gastronomia i l’oci 

local. És, doncs, un una macro fira, que compta tant amb una oferta comercial  

(originaria fira de l’estoc) com culinària, baix la idea de la cultura de la tapa, tot això 

amenitzat per animació infantil i oci nocturn per a gaudir a l’aire lliure, a més de 

moltes i gratificants sorpreses.  

La campanya té com a finalitat principal promocionar l’oferta comercial i 

gastronòmica, generant una repercussió clarament positiva sobre l’economia local 

d’Alginet, i tractant de ser referent dels municipis veïns i capçalera comarcal.  

SOC es, a més, una gratificant experiència global i única per al consumidor, associada 

a la realització de compres i consum alginetí. 

L’Associació donarà màxim suport a la campanya, encarregant-se de l’organització, 

coordinació, publicitat, promoció, etc., repercutint una mínima quota de participació 

a fi de fomentar el màxim nombre d’expositors. 

Dita fira és, per tant, un referent, un punt d’encontre, un lloc de socialització, on la 

seua empresa no pot perdre l’oportunitat d’estar present, de patrocinar i col·laborar 

activament, fet pel que el convidem a participar en aquest gran esdeveniment.  

Per participar tan sols has de preparar bones ofertes en cas d’empresa o comerç i 

apetitoses tapes en cas d’hostaler e inscriure’t a la nostra oficina abans del 31 d’Agost 

de 2.015. La Fira és celebrarà al recinte de l’Hort de Feliu d’Alginet del 18 al 

20/09/2015. 

No deixes passar aquesta oportunitat! Promociona el teu negoci!  

Participa!       LA JUNTA DE GOVERN 


