
“Cap a un model de mercats social
i econòmicament responsable”

 inscripció

gratuïta*

*(fins a completar aforament)

dortiz@alcoi.org

al telèfon 965537150

Organitzat per l 'Ajuntament i  les Associacions de Venedors dels tres Mercats Municipals d'Alcoi,  amb el suport de la Conselleria de Comerç

17 d'octubre a Alcoi



El proper 17 d'octubre tindrà lloc a Alcoi el 2n Fòrum de Mercats de la CV, organitzat per 
l'Ajuntament i les Associacions de Venedors dels tres Mercats Municipals d'Alcoi, amb el suport 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productiu, Comerç i Treball, baix el lema “Cap a un 
model de mercats social i econòmicament responsable”.  

Aquest Fòrum va adreçat especialment a responsables municipals en matèria de comerç i 
mercats, i a col·lectius de venedors de mercats municipals. Es tractaran qüestions com donar a 
conéixer la normativa en seguretat alimentària,  debatre sobre els models de gestió dels mercats 
municipals, conéixer bones pràctiques que s'estan desenvolupant en mercats d'altres CCAA, 
aprofundir en les bones pràctiques en matèria de fidelització i buscar models de cooperació 
econòmica que permeten l'optimització dels recursos.  

A més, diversos municipis exposaran les seues experiències en matèria de fórmules de gestió 
dels mercats municipals a través d'una taula redona i es podrà generar debat amb la participació 
dels assistents.  

Des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Alcoi, us animem a inscriure-vos en aquesta 
jornada i a fer arribar la informació als vostres mercats municipals.   

La inscripció és gratuïta, fins a completar aforament, i cal fer-la efectiva a través del correu 
electrònic dortiz@alcoi.org o al telèfon 965537150.  

Us adjuntem l'avanç de la programació, així com les dades d'allotjament en el cas que decidíreu 
vindre amb antelació el diumenge 16 d'octubre.  

Esperant poder-vos saludar personalment durant la jornada, quedem a la vostra disposició per 
a qualsevol assumpte del vostre interés.   

Atentament,  

Regidoria de Comerç

17 d'octubre a Alcoi



Lloc: Àgora Alcoi, plaça Ramón y Cajal 6
           C.P. 03801, Alcoi (Alacant)

10:00 h  Recepció d'assistents i entrega de documentació. 
11:00 h  Seguretat alimentària en els mercats. 
11:30 h  Passat, present i futur dels mercats excel·lents.   
              •  Mercat de Sagunt    
              •  Mercat de Carcaixent   
              •  Mercat d'Onda  

12:30 h  Pla municipal de mercats de Barcelona, Institut Municipal de Mercats de Barcelona.  

13:30 h  Dinar oferit pels mercats d'Alcoi. 
15:00 h  Concurs d'actuacions promocionals en mercats municipals (veure bases). 
16:15 h  Taula redona: sistemes de funcionament intern en els mercats de la CV.   
               •  Gerent del mercat Central de València   
               •  Regidor de mercats de l'Ajuntament de Burjassot   
               •  Vicepresident de l'Associació del Mercat de Sant Roc (Alcoi)   
               •  Venedor d'un mercat  

17:15 h  Sistemes de fidelització en els mercats municipals. 
18:00 h Presentació de la Xarxa de Mercats Municipals de la Comunitat Valenciana.
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Objectiu del concurs
Premiar les millors campanyes de promoció realitzades en els mercats municipals de la CV.

Participants
- Associacions de comerciants en Mercats. Premis:  Els premis consistiran en un diploma emés per la  

     Direcció General de Comerç, al que es donarà publicitat en els Portals Institucionals (web de la             
     Generalitat, Portal del Comerç Sostenible...) i s'entregaran:

1. Primer premi
2. Accèssits

Terminis i inscripció
La inscripció al concurs és gratuïta i es realitzarà omplint la casella al formulari d’inscripció. El termini  

     màxim per a presentar els projectes és el 10 d'octubre de 2016 i haurà d'acompanyar-se de:
-una memòria en què expliquen en què va consistir l'actuació promocional i dades dels resultats           

       obtinguts
-material gràfic o audiovisual utilitzat en la campanya.

Requisits
Els projectes presentats han d’haver sigut executats durant els exercicis 2015 o  2016.  

Defensa de les candidatures
Els projectes seran presentats en públic en el marc del 2n Fòrum de Mercats que se celebrarà a Alcoi  

     el pròxim dia 17 d'octubre.
Per a ser operatius, el procediment s'ajustarà a les normes següents:
1 - Es sortejarà l'ordre de les presentacions.
2 - El temps màxim del que es disposa és de 10 minuts (que serà cronometrat); si sobrepassa este         

           temps, serà penalitzat a raó d'1 punt per cada minut de més.
3- Es poden usar els mitjans que es creguen oportuns (audiovisuals, físics, emotius).
4- La presentació pot realitzar-se compartida entre diverses persones.  Una vegada finalitzada cada    

          presentació, es procedirà a la seua votació pel públic present en la sala i es realitzarà a través d'una  
          adreça web accessible des dels telèfons mòbils. Les puntuacions seran d'1 a 9 punts i no es donaran  
          a conéixer fins després de l'última presentació.

Criteris de Valoració
Els aspectes que més comptaran a l'hora d'avaluar els projectes seran:
·  La innovació i la creativitat en processos i productes.
·  L'ús de les noves tecnologies.
·  Un model de negoci sostenible i amb potencial de creixement.
·  El valor social de la proposta.
·  La viabilitat del projecte.   
·  L'impacte de mercat.  
·  La capacitat de comunicació del candidat o candidata per a comunicar la idea.  
·  La trajectòria en l'àmbit sobre el qual versa el seu projecte.
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Dissenyat per:  Punts Suspenius Estudi d’Il·lustració i  Disseny
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DOBLE ÚS INDIVIDUAL

DOBLE 

66 €

71,50 €

ALLOTJAMENT I DESDEJUNI

17 d'octubre a Alcoi

organitzat per:  


