Compro a Terrassa perquè…

les botigues de Terrassa

Comprant a Terrassa…

Puc triar entre una gran varietat de
productes de qualitat

Contribueixes a fer progressar
l’economia de la ciutat

Trobo a prop de casa tot el que necessito

Ajudes a crear llocs de treball

Són botigues de confiança on m’atenen
amb professionalitat

Col·labores a millorar la qualitat
de vida de moltes persones

M’agrada comprar productes de proximitat

Tu i tothom en sortim guanyant

#TerrassafaComerç

“Les botigues de Terrassa m’agraden!” vol posar
en valor el comerç de la ciutat, que, gràcies al tracte
personalitzat, la confiança i la proximitat del dia a dia
dels botiguers i botigueres de Terrassa, juntament
amb la seva professionalitat i especialització, han fet
que el comerç de Terrassa sigui avui dia més ben
valorat, amb un 7,5, que la mitjana de la provincia de
Barcelona.*

M’ho guardes,
que passarà
el meu fill
a recollir-ho?

Compro a Terrassa
per qualitat, comoditat,
confiança i bon servei.

No t’amoïnis,
emporta-t’ho
a casa i ja m’ho
donaràs!

Pensa primer en
el comerç de la
teva ciutat,
el que viu i treballa
a prop de la gent,
al costat de casa.

El comerç de Terrassa té un 7,5 de valoració
La mitjana de la província de Barcelona és de 7,2.

Dues barres
que siguin ben
blanquetes,
oi?

Tinc unes
camises que
t’agradaran,
sobretot el preu!

T’he guardat
el diari i
el suplement,
avui han volat!

Tenim 2.626 establiments a prop de casa

per anar-hi a peu, en bici o amb transport públic i ser més sostenibles.

Tracte personal

Proximitat

i només un 20% compra roba i equipament de la llar fora de la ciutat.

* Dades obtingudes de l’informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra de la
província de Barcelona. Podeu consultar-lo al web www.terrassa.cat/estudis1

#TerrassafaComerç
Confiança

Les bosses de roba
Aconsegueix amb aquesta
butlleta* la teva bossa sostenible
de les botigues de Terrassa.
On?
Al punt del voluntariat situat a
l'atri de l'Ajuntament.
Divendres 16, 23 i 30 de
novembre, de 10 h a 14 h.
* Fins a esgotar existències.

Tinc la família
a dinar,
què em
recomanes?

Professionalitat

Per a l’amanida,
et recomano
tomàquet de
Montserrat!
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El 98% de compra diària es fa al propi barri

les botigues de Terrassa
#TerrassafaComerç

