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La fira Mollet és Motor assoleix els objectius fixats
Aquest cap de setmana, l’avinguda de la Llibertat va acollir la fira Mollet
és Motor, dins del projecte firal Mollet és Fira. Els participants
coincideixen a destacar l’èxit de visitants i l’assoliment dels objectius de
mostra i venda del seu producte.
Dissabte i diumenge, l’avinguda de la Llibertat es va omplir amb diferents
concessionaris i empreses del món de l’automoció que mostraven els seu
producte en la fira Mollet és Motor. La ubicació d’aquesta fira ha estat un
encert, segons han coincidit els participants, ja que en ser un espai molt cèntric
ha atret nombrosos visitants i curiosos, que no han hagut de desplaçar-se a un
recinte firal als afores (com passava amb l’anterior model de fira multisectorial).
Pel que fa a la relació qualitat-preu, els expositors també es mostraven del tot
satisfets, ja que amb un cost molt menor han pogut complir les seves
expectatives, mostrar el seus productes, en molts casos vehicles i motocicletes,
i fins i tot, tancar algunes vendes.
La programació d’activitats paral·leles, dinamitzades per les entitats del món del
motor de la ciutat, també han tingut un elevat nivell d’afluència, sent per les
tardes quan més persones han passat per la Fira.
Adjuntem fotografies.

Propera cita de Mollet és Fira
El proper cap de setmana, Mollet és Fira descansa i tornarà els dies 29 i 30 de
juny. Se celebraran conjuntament les fires de Mollet és Comerç i Mollet és
Qualitat de Vida, que es va cancel·lar per causes metereològiques els dies 8 i 9
de juny.
Així, es concentraran en un sol cap de setmana les dues mostres, tot generant
més atracció de públic i oferint major nombre d’activitats de dinamització.
S’espera que participin en les dues mostres prop d’un centenar d’establiments,
la majoria de la ciutat, que s’ubicaran al carrer de Barcelona i la rambla de
Balmes (el dissabte 29 de juny, participants de Mollet és Comerç) i al parc de
les Pruneres (dies 29 i 30 de juny, participants a Mollet és Qualitat de Vida).
Com a colofó de Mollet és Fira, el dissabte 29, a les 7 de la tarda, se celebrarà
el sorteig dels 6.000 euros anuals (500 al mes) per comprar en els establiments
adherits a Mollet és Fira, més de 150.
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