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Una desena de comerços de Vila-real liquida els productes en estoc amb grans ofertes
a la IV...
domingo, 23 de julio de 2017

El comerç de Vila-real obrirà aquest dimarts al paratge del Termet la quarta Fira d'Oportunitats. Un esdeveniment
organitzat per la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) amb el suport de la Regidoria d'Economia, que comptarà amb 11
estands.
Els veïns que s'acosten a l'espai entre les 11.00 i les 20.30 hores trobaran una fira sectorial amb comerços d'esport, calçat,
moda, perruqueria i decoració, que oferiran productes de temporada, amb la qualitat habitual, a uns preus molt rebaixats.
El regidor d'Economia, Xavier Ochando, assegura que "es tracta d'una oportunitat excel·lent per a passejar i gaudir del
paratge del Termet alhora que trobem, en un ambient únic i exclusiu, tot tipus de productes amb grans ofertes i
descomptes de final de temporada".
"Ajudar a donar eixida a productes de la temporada que està acabant i dinamitzar el comerç de la ciutat són dos dels
objectius que compleix aquesta fira", apunta Ochando, que destaca que "després de quatre edicions, podem dir que
comença a estar consolidada, ja que també es realitza a la plaça Major uns mesos abans i permet apurar les rebaixes".
"Les fires d'estoc constitueixen una fórmula comercial beneficiosa tant per als comerciants com per als consumidors",
assenyala l'edil, que anima els veïns a "gaudir de la jornada i de les oportunitats úniques que oferirà".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43171&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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