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La Cambra de Manresa participa a
la fira industrial més important del
sud d'Europa

Representants de la Cambra i de les empreses catalanes al Siane | Cambra

Més de 350 contactes amb empreses de la regió d'Occitània, 64 reunions, 14 sol·licituds de
cotització i dues comandes confirmades. Aquests són, a grans trets, els resultats de l'acció de
promoció internacional que va organitzar la Cambra de Comerç de Manresa, conjuntament amb
l'oficina d'Acció a París, a la fira Siane de Toulouse, la més important del sud d'Europa dedicada al
sector industrial. Hi van participar sis empreses catalanes del sector de la subcontractació
industrial (Asmitec, Mundilec, Some, Tram Solutions Metàl·liques, Solpey i Venture Corporate),
que durant els tres dies de fira van tenir l'oportunitat de conèixer potencials clients i avaluar les
possibilitats de futures col·laboracions.

L'edició 2018 del saló Siane va rebre prop de 10.000 visitants, majoritàriament empreses industrials
de les regions d'Occitània i Nova Aquitanià i de sectors clau com l'aeronàutica, els fabricants de
maquinària i utillatge i l'electrònica. La missió comercial va tenir un doble objectiu: donar suport a una
participació agrupada a la fira Siane com a esdeveniment important de la zona d'Occitània per al
sector industrial, i promoure el contacte entre empreses catalanes i franceses de cara a impulsar
nous nous projectes.

La regió d'Occitània és la quarta regió industrial de França amb el 7,2% de PIB nacional. Des del
2001, aquesta regió té un creixement constant que s'explica per la presència de la indústria
aeronàutica però també per les implantacions d'indústries agroalimentàries, química i de salut. La
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seva proximitat geogràfica i cultural amb Catalunya la converteix en un soci privilegiat de les
empreses catalanes.
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La Cambra organitza un curs per
aprendre a preparar els comerços
per al Nadal
És farà els dies 15 i 20 de novembre i és gratuït per als professionals del sector del
comerç

La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat un curs de decoració nadalenca adreçada al sector
del comerç. La formació, que és gratuïta, es farà els dies 15 i 20 de novembre, de dos quarts de tres
de la tarda a dos quarts de cinc. L'objectiu de la proposta és ajudar els comerços a preparar la
seva imatge de cara a Nadal, tenint en compte criteris estètics, comercials i de màrqueting.

El curs porta per títol Fes brillar el teu aparador per Nadal i és previ a la convocatòria del concurs
d'aparadors nadalencs que la Cambra organitza cada any per aquestes dates. Al llarg de les
dues sessions, els alumnes aprendran a crear un espai nadalenc bonic per a les seves botigues,
a fer una paqueteria més divertida i nadalenca, a fer de l'interior de la botiga un espai amb una
exposició atractiva dels productes, a conceptualitzar i homogeneïtzar la campanya nadalenca tant
en la botiga com en la resta d'elements de difusió i a crear experiències per a la seva clientela
durant les festes de Nadal.

Entre els continguts que es treballaran hi ha el concepte d'atrezzo i els elements visuals del
Nadal, la col·locació del producte i com rotar-lo de manera estratègica, l'estratègia en cartelleria,
preus i embolcall dels productes, els empaquetats o com ha de ser l'estètica del venedor.

Les inscripcions per aquest curs ja són obertes i poden fer-se al telèfon 93 872 42 22 i al correu
electrònic jmonge@cambramanresa.org (mailto:jmonge@cambramanresa.org) .
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