
EL COMERÇ 
DE MANISES 

T'APORTAvalor

COMPRA A MANISES 
I GUANYA PREMIS PER UN valor TOTAL DE 1.000 €*

VALOR de fer ciutat

de la confiança
de tindre-ho tot a prop

* Promoció vàlida des de 
l’11 de març fins al 30 d’abril, 
per a gastar en comerços de Manises, 
impostos inclosos. 
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    4 premis de 200 € cada un, per compres a partir de 
20 € en una sola adquisició o acumulades d'un mateix 
establiment. S'hi podrà participar les vegades que es 
desitge i s'han de conservar els tiquets de compra 
originals.

Per a participar en el sorteig cal emplenar i validar 
un bitllet en qualsevol establiment de Manises 
i depositar-lo en l'urna situada al Centre de Promoció 
Econòmica Local i Ocupació. El sorteig serà públic 
i s'efectuarà el 3 de maig.

    4 premis de 50 €, a través de sortejos en Facebook.

Bases del sorteig en la pàgina web
    http://www.manises.es/va/ayto/comercio



Comprar a Manises és molt còmode 
i amb l'àmplia oferta que hi ha pots 

trobar tot allò que necessites. 
No perdes temps i diners en 

desplaçaments, aposta per un món 
més net i sostenible.
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de tindre-ho tot a prop

valor
El comerç local genera riquesa

econòmica i crea llocs de treball en 
la teua zona. A més, amb els seus
impostos contribueix a la millora 
dels serveis públics municipals. 

Comprant en els comerços locals ajudes 
al fet que Manises siga una ciutat 

dinàmica i amb futur.
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valor
de la confiança

Els comerciants de Manises ofereixen
un tracte personalitzat i la tranquil·litat

de ser atesos per autèntics
especialistes que t'aconsellaran

i et resoldran qualsevol tipus de dubte. 
Et donaran el millor perquè et coneixen.

Els nostres comerços donen vida 
als barris, personalitat als carrers, 

els omplen de gent i els converteixen 
en zones transitades i més segures. 

Anar de compres per Manises és una 
oportunitat per a relacionar-nos amb 
la nostra gent i una excusa perfecta 

per a gaudir de la nostra ciutat.


