
47è concurs d’aparadors

nadal 2016



47è concurs d’aparadors i primer premi 
a la millor campanya nadalenca a les 
xarxes socials, organitzat per la Cambra 
de Comerç de Sabadell per mitjà de la 
Comissió de Comerç Interior i Turisme, que 
compta amb el suport dels ajuntaments, 
la col·laboració de les associacions de 
comerciants i dels mercats municipals. 
Enguany celebrem també la 3a Edició del 
premi a la millor campanya nadalenca a les 
xarxes socials que hagi fet un comerç de la 
nostra demarcació.
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l’aparador

bases
1. Participants
Hi podran participar tots els comerciants de la demarcació de la 
Cambra (Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, 
Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua 
de Mogoda i Sentmenat).

2. Tema
Festivitat nadalenca.

3. Durada
Del 9 al 22 de desembre de 2016.

4. Jurat
Designat per la Cambra de Comerç de Sabadell, integrat per un 
màxim de 3 experts en el sector del comerç al detall, entre ells 
un representant de la Cambra, que actuarà com a secretari del 
jurat. Un dels experts ho serà en màrqueting digital aplicat al 
comerç al detall.
La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes
justificades per fer-ho.

5. Visita
S’efectuarà:
• entre els dies 9 a 22 de desembre de 2016.
• s’efectuaran entre les 10 h del matí i les 14 h de la
   tarda i de 16:30 h de la tarda a les 21:30 h de la nit.
• ELS APARADORS HAURAN D’ESTAR VISIBLES DURANT
   L’HORARI DE VISITA.

Els establiments que no tinguin els aparadors visibles i
il·luminats dins de l’horari de visita, no seran considerats per 
a la concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita 
no tinguin decorat l’aparador tampoc seran avaluats pel jurat.
La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons 
determini l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per 
les presents bases.
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6. Inscripcions al premi de la Cambra a
 la millor campanya nadalenca en les 
 xarxes socials Nadal 2016
Els inscrits a optar a aquest premi, hauran d’especificar-ho en 
l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció. En cap cas 
s’avaluarà un comerç no inscrit específicament per a aquest 
premi. Els participants hauran d’enviar, abans del 10 de gener, per 
correu electrònic a promocio@cambrasabadell.org, una memòria(1) 
explicativa de la campanya, així com adjuntar les mètriques(2) dels 
resultats de la campanya i els enllaços corresponents per tal de 
poder-hi accedir per part del jurat.
Requisits dels participants: Els participants podran ser els 
mateixos que participen en el premi al millor aparador. Hauran 
de ser campanyes d’establiments comercials o de serveis a la 
persona amb establiment físic a la demarcació de la Cambra 
obert al públic, i hauran d’estar donats d’alta en l’activitat 
de l’epígraf IAE corresponent. No s’admetran candidatures 
d’empreses dedicades exclusivament a la venda on-line sense 
establiment físic. La campanya ha d’estar activa dins del període 
de la campanya de Nadal (entre 1 de desembre i 5 de gener). No 
s’admetran campanyes que no comprenguin el període nadalenc, 
ni campanyes que finalitzin més tard del 5 de gener.

7. Veredicte del jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la 
concessió d’algun premi.

8. Inscripcions
Seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se, mitjançant l’entrega de 
la butlleta adjunta degudament complimentada a:

  - veure llista de punts d’inscripció a la pàgina 6
  - per fax: 93 745 12 64
  - per e-mail: promocio@cambrasabadell.org

Data límit d’inscripció: fins el dia 5 de desembre de 2016.

Notes campanya a les xarxes socials:
(1) La memòria haurà d’explicar i detallar la mecànica de la campanya de promoció, 
les xarxes socials o pàgines web utilitzades per a la comunicació, altres accions de 
comunicació auxiliars, etc.

(2) Les mètriques hauran de reflectir el tràfic a la xarxa generat per la campanya 
(número de visites, etc.), així com, els resultats obtinguts de la campanya (núm. de 
participants, % clients de la ciutat respecte total, etc.). Totes aquestes dades hauran 
d’estar referides a data 05/01/2017 ò data de finalització de la campanya

premis:
La Cambra de Comerç de Sabadell atorgarà 2 premis als millors 
aparadors de la demarcació, mitjançant el jurat qualificador, i un 
premi especial, consistents en:

Millor aparador*

1r Premi**   • 500   i diploma
2n Premi      • Realització d’un estudi de mercat per a
                     comerços i serveis*** i diploma

Millor campanya nadalenca a les xarxes socials

Premi           • Una matrícula gratuïta als cursos de Màrqueting
         Digital de la Cambra o altre curs equivalent**** 
         i diploma

Millor aparador del municipi
A cada localitat de la demarcació de la Cambra (Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, 
Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i 
Sentmenat), es concedirà un premi al millor aparador del municipi. 
Aquest premi estarà dotat amb un diploma de la Cambra i en 
alguns casos tindran dotació econòmica o altres obsequis atorgats 
per l’Ajuntament.

Notes:
        * El millor aparador s’escollirà entre els millors aparadors de cada municipi.

      ** Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que  
 s’estipuli en les disposicions legals vigents.

    *** Valorat en 325  Anàlisi de l’atractiu i potencial de la localització, públic  
 objectiu (1 segment), mapa de calor de la competència (1 subsector).

  **** Valorat en 800 
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Badia del Vallès
   • Ajuntament. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
      Av. Burgos, s/n.

Barberà del Vallès
   • Ajuntament. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
      Pg. Dr. Moragas, 224

   • Barberà Comerç Urbà. 
      C/ Enrique Granados, 30

Castellar de Vallès
   • Ajuntament. SAC
      Pl. El Mirador, s/n

   • Associació de comerciants de Castellar del Vallès
      Edifici El Mirador. Pl. El Mirador, s/n. Despatx Antoni Costa

Cerdanyola del Vallès
   • Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
      Passatge Ajuntament, s/n., planta baixa

Montcada i Reixac
   • Ajuntament. Regidoria de Comerç
      Av. de la Unitat, 6

   • Montcada Centre Comerç
      C/ Doctor Buxó, 14

   • Associació de Comerciants Can Sant Joan
      Botiga Marial. C/ Reixagó, 42

Palau-solità i Plegamans
   • Ajuntament. Plaça de la Vila, 1
   • Ajuntament. Departament de Comerç i Turisme.
      C/ Folch i Torres, 88-90
   • Associació de Comerciants de Palau
      Can Cortés. Camí Reial, 56

Polinyà
   • Ajuntament. Servei de Promoció Econòmica i
      Orientació Laboral (POL)
      Edifici El Roure. C/ Balmes, 10

   • Ajuntament.
      Pl. de la Vila, 1

Ripollet
   • Ajuntament. Àrea de Comerç, Indústria i Turisme
      C/ Sant Sebastià, 26

   • Unió de Comerciants de Ripollet
      C/ Pau Casals 35 entresòl 1a

Sant Quirze del Vallès
   • Ajuntament. Servei de Desenvolupament Econòmic i Local
      Av. Vallès, 97-99 / Passatge Dalí

   • Ajuntament. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
      Plaça de la Vila, 1

Sabadell
   • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
      Av. de Francesc Macià, 35

   • Ajuntament. Departament de Comerç, Consum i Turisme 
     (Edifici Fira Sabadell)
      C/ de les Tres Creus, 202 

   • Associació Comerciants Comerç Creu
      Gestoria Mongay
      Pl. Creu de Barberà, 35

   • Ca n’Oriac Comerç
      Fontaelectric Tello
      C/ de la Llanera, 59-63

   • Sabadell Comerç Centre
      Raval de dins, 26

Santa Perpètua de Mogoda
   • Ajuntament. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
      Granja Soldevila
      Camí de la Granja, s/n

   • Associació de Comerciants “Els Comerciants”
      Av. Santiga s/n (Mercat Municipal. 1er. Pis)

Sentmenat
   • Ajuntament. Regidoria de Promoció econòmica i Comerç
      Pg. d’Anselm Clavé, 88-90

punts d’ inscripció
any 2016
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• Ajuntament de Badia del Vallès

• Ajuntament de Barberà del Vallès

• Ajuntament de Castellar del Vallès

• Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

• Ajuntament de Montcada i Reixac

• Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

• Ajuntament de Polinyà

• Ajuntament de Ripollet

• Ajuntament de Sabadell

• Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

• Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

• Ajuntament de Sentmenat

• Associació Ca n’Oriac Comerç de Sabadell

• Associació de Comerciants de Badia del Vallès

• Associació de Comerciants Comerç Creu de Sabadell

• Associació de Comerciants Sector Oest de Sabadell

• Associació de Comerciants de Barberà del Vallès

• Associació de Comerciants de Castellar del Vallès

• Associació de Comerciants de Mas Rampinyo i de Can Sant
   Joan de Montcada i Reixac

• Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans

• Associació de Comerciants de Polinyà

• Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès

• Associació de Comerciants Sol i Padrís - Sant Oleguer de
   Sabadell

• Associació de Comerciants de Sentmenat

• Els Comerciants, Associació de Comerciants
   de Sta. Perpètua de Mogoda

• Sabadell Comerç Centre

• Federació de Comerç i Serveis de Cerdanyola del Vallès

• Unió d’Associacions Montcada Centre Comerç

• Unió de Botiguers de Ripollet

• Mercats Municipals de:

 - Badia del Vallès
 - Barberà del Vallès
 - Castellar del Vallès
 - Cerdanyola del Vallès
 - Montcada i Reixac
 - Ripollet
 - Sabadell
 - Santa Perpètua de Mogoda

amb la 
col·laboració de
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Cambra de Comerç de Sabadell

nadal 2016

47è concurs d’aparadors

47è concurs d’aparadors ·· nadal 2016

*butlleta d’incripció

Establiment

Nom del proprietari

NIF/DNI

Població                                                  C.P.

Carrer i núm.

Telèfon                                             Fax

e-mail

Dedicat a la venda de

Formalitza la seva inscripció al concurs convocat per la Cambra de 
Comerç de Sabadell i presta la seva conformitat a les bases establertes 
per la organització i a les decisions del jurat.

Sabadell,      de                         de 2016

Signatura

Av. de Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell · Tel. 937 451 263
Fax. 937 451 264 · A/e: promocio@cambrasabadell.org

*Si la butlleta no està correctament complimentada en tots els apartats, no  
  es considerarà vàlida la inscripció.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un fitxer del qual n’és 
titular la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat 
de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent.
Vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la Cambra, Av. 
de Francesc Macià, 35 (08206 Sabadell) o a l’adreça de correu electrònic lopd@cambrasabadell.org

No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d’informació comercial.
El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment.

poseu el de l’empresa o comerç

poseu la de l’establiment

poseu la de l’establiment

poseu el de l’establiment o proprietari

Participo:
    Concurs Millor Aparador
    Concurs Xarxes Socials



organitza

www.cambrasabadell.org
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