El Consell Municipal de Comerç del Prat de Llobregat amb el suport de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, convoca la 14a edició del Concurs
d’Aparadors, en el marc de la Campanya de Nadal 2020, com a mesura de dinamització comercial amb l’objectiu d’incrementar la visualització del comerç local i millorar la imatge dels
establiments comercials i el paisatge urbà de la ciutat.

14a EDICIÓ DEL CONCURS D’APARADORS
DEL PRAT DE LLOBREGAT 2020

Hi col·laboren:
PRAT GRAN COMERÇ | AViC FERRAN PUIG | Assoc. Comerciants FREDERIC SOLER
Assoc. Comerciants JAUME CASANOVAS | Assoc. Comerciants CARRETERA MARINA
Assoc. Comerciants CARRER LLEIDA | Mercat Municipal | Mercat plaça Blanes
Mercat del Remolar | Assoc. Centre de Comerç i Serveis MONTSERRAT

Una ciutat moderna, innovadora i amb projecció ha de comptar amb un comerç modern, emprenedor i dinàmic. Aquesta és una aspiració compartida
pel comerç local, l’ajuntament i, en definitiva, per tots i totes els/les ciutadans
i ciutadanes del Prat.
El Consell Municipal de Comerç, on estan representades totes les associacions de comerciants, és l’espai de diàleg, de confluència d’interessos i de
propostes pel comerç local de tots els que volem fer realitat l’eslògan “Ara
més que mai, comerç local”.

elprat.cat/aracomerçlocal

BASES
1. OBJECTIU DEL CONCURS

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

6. TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA

L’objectiu d’aquest concurs d’aparadors és premiar la creativitat i elaboració dels aparadors dels establiments comercials
de la ciutat durant la campanya nadalenca, buscant que les
botigues de barri esdevinguin els veritables protagonistes a
través dels seus aparadors, fet que contribueix a dinamitzar
els carrers i eixos comercials del Prat i a millorar la percepció
de la imatge del comerç local amb el valor afegir de la seva
creativitat i originalitat.

Hi podran participar tots els establiments comercials de la
ciutat , amb independència de llur forma jurídica, llur activitat
o el nombre de persones que hi treballin, que tinguin el domicili social i desenvolupin la seva activitat al Prat de Llobregat,
amb aparador directament a façana comercial en planta baixa
al carrer.

El termini de presentació d‘INSCRIPCIONS s’obrirà el dia 24
de novembre i finalitzarà el dia 4 de desembre de 2020.

S’entregaran 5 premis. Les categories premiades seran:

 a composició dels productes i elements estètics a l’apaL
rador

 l’aparador amb més qualitat artística: diploma, 200 €
A
en targeta regal* PREMI OFERT PER PRAT GRAN COMERÇ i
val d’1 panera amb producte fresc i de proximitat del Parc
Agrari del Baix Llobregat.

La coherència de la decoració amb la temporada

 l’aparador més original: diploma i 400 € en productes
A
i serveis** PREMI OFERT PER RECLAM STATION

Que l’aparador transmeti la imatge de l’establiment.

A l’aparador amb millor composició amb criteris de
sostenibilitat: diploma i 400 € en productes i serveis***
PREMI OFERT PER MAIL BOXES
 remi especial del jurat: diploma i entrevista més una
P
cunya publicitària en El Prat Ràdio per fer difusió i publicitat del seu comerç.
Premi accèssit: a l’aparador amb més
likes en el concurs d’aparadors en
Instagram. Diploma i val d’1 panera
amb producte fresc i de proximitat
del Parc Agrari del Baix Llobregat.

TAMBÉ
T
PREMI INDR À
E
G UA N Y L
A
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R
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AG R A M
!

CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS
(*) Targeta regal per utilitzar en els establiments associats de l’Assoc.
Prat Gran Comerç. Juntament amb la targeta es facilitarà una relació
d’establiments adherits a Prat Gran Comerç. Més val d’1 panera amb
producte fresc i de proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat.
(**) Xec regal en productes i serveis per l’empresa Reclam Station
(***) 1 pack Promo-Empresa valorat en 200 € que inclou: 500 targetes
de visita, 1 enviament internacional, 50% descompte en producció
Roll-up, 30% descompte en producció de vinils i retolació i 15% en
impressió en gran format sobre rígid (fòrex, foam, fusta o Dibond);
més un llenç de 40x40 personalitzat valorat en 50 € i 5 hores gratuïtes
de disseny gràfic valorades en 180 euros de l’empresa Mail Boxes.
Tots el premis s’hauran de bescanviar abans del 31 de juliol del
2021. Fora d’aquest termini els premis quedaran invalidats, sense el
seu valor i no podran ser reclamats.

President: La Regidora Adjunta de Comerç i Turisme.
Vocals:

4. CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat tindrà en compte els següents criteris:

2. CATEGORIES I QUANTIES DELS PREMIS

7. JURAT
1 representant de Prat Gran Comerç
1 representant de comerç de la Diputació
de Barcelona
1 professional-expert en aparadorisme
1 tècnica de Comunicació i Premsa
de l’Ajuntament

L’originalitat

Secretari: El/la tècnic/a municipal de Comerç

 ue l’aparador compleixi la finalitat d’atreure l’atenció
Q
del consumidor

8. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

El codi cromàtic i la il·luminació
L’ordre i la netedat
La votació popular

 s lliurarà un distintiu que s’haurà de col·locar neE
cessàriament, a modo d’identificació de la participació
en el concurs, en els aparadors dels establiments participants.

Les bases obertes a Instagram, també les podrà tenir en
compte el jurat , “Concurs d’Instagram”.

 ’aparador concursant haurà d’exhibir la decoració objecL
te de concurs entre el 5 de desembre i fins al 6 de gener
de 2021. O almenys, durant la campanya de nadal fins el
31 de desembre de 2020.

5. INSCRIPCIONS

 a inscripció de participació al concurs comporta l’acL
ceptació d’aquestes bases.

La utilització de productes sostenibles

Les inscripcions seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se:
per correu electrònic (comerc@elprat.cat)
per telèfon 93 478 68 78
Caldrà omplir la sol·licitud de participació abans del dia 4 de
desembre de 2020.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat farà un reportatge fotogràfic i un vídeo del comerços participants (del 7 al 10 de
desembre), i per tant, en aquest període, caldrà que tots els
aparadors participant estiguin ja en exhibició, en cas contrari
es descartarà la participació).
Protecció de dades: els comerços participants donen el seu
consentiment per fer divulgació a les xarxes socials de la imatge del seu establiment.

9. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis, tindrà lloc durant la segona setmana
del mes de gener de 2021 al lloc que prèviament convocarà
l’Ajuntament del Prat de Llobregat als guanyadors.
L’organització comunicarà als interessats i interessades els
establiments guanyadors.
El Prat de Llobregat

