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Sagunt, 5 de juliol de 2018 

 

Benvolguts amics i amigues comerciants, 

 

Seguint les vostres recomanacions, l’Ajuntament de Sagunt i les Associacions de Comerciants han decidit 

repetir la Campanya de Promoció del Comerç Local “El major premi és una bona compra!. Vista la gran 

acceptació d’esta campanya entre la clientela i la població resident, la veritat és que ens sembla una idea 

encertada per la vostra banda.  

 

Com en anys anteriors, se sortejaran tres premis de 1.000 € i sis premis de 500 €, que les persones agraciades 

hauran de gastar íntegrament en els comerços participants adscrits a la campanya, de la mateixa manera que 

el sorteig addicional que es realitza entre els assistents al sorteig per conéixer als premiats, que es realitzarà 

el dia 19 d’octubre a les 19.00 h a la sala d’actes del Centre Cívic del Port de Sagunt.  

 

Esta campanya del Comerç Local de Sagunt començarà l’11 de setembre i finalitzarà el 10 d’octubre de 

2018. Per a més facilitats, el disseny i la sistemàtica de funcionament serà la mateixa que en anys anteriors. 

Si voleu conéixer les condicions de la participació i les característiques generals del concurs, vos facilitem 

l’adreça del Portal del Comerciant de Sagunt, on podreu trobar les bases que regulen tots els aspectes de 

l’activitat: http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?id=53&cen=21 

 

Hem de dir-vos que, des de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sagunt, estem molt agraïts de poder 

comptar amb la vostra opinió i tractar de donar-vos suport en totes aquelles iniciatives vostres que siga 

possible. La nostra intenció és ajudar el comerç de la nostra ciutat, perquè d’esta forma estimulem l’activitat 

econòmica de Sagunt, aspecte beneficiós per als comerciants novament pel retorn que els produeix. El 

desenvolupament del comerç de Sagunt és molt beneficiós per al mateix municipi en conjunt. 

 

Si esteu interessats/ades a participar en esta campanya, poseu-vos en contacte (abans del 25 d’agost) amb 

l’Agència de Foment d’Iniciatives Comercials (AFIC) al tel. 96 265 58 58 (ext. 6836-6837-6838) o escriu un 

correu electrònic a la següent adreça admin.mercats@aytosagunto.es sol·licitant la vostra adhesió a la 

campanya de comerç i amb la finalitat de proporcionar-nos una sèrie de dades necessàries per al repartiment 

del material promocional.  

 

Finalment, aprofite per dir que, des de l’Ajuntament, tant jo com l’equip de govern estem a la vostra 

disposició per a qualsevol tipus d’ajuda o suggeriment que vulgueu aportar. Tota iniciativa serà ben rebuda i 

estudiada en clau del vostre propi benefici. 

  

Agraïm per endavant la vostra participació i desitgem que la campanya torne a ser un èxit. Rebeu una 

salutació ben cordial. 

 

 

 

        

 

 

 

Sergio Moreno Montañez.  

Regidor delegat de Comerç 
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