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Rda. O’Donnell, 86 · Mataró

De dilluns a divendres de 10 a 13:30h i de 16 a 20h.
Dissabtes de 10:30 a 13h

Compara abans
de vendre el teu or
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COMPREM
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E N  P R E U

Pàrquing GRATUÏT

Si estàs pagant més interès en una altra 
botiga TRUCA i FAREM EL CANVI per tu.

Telèfon 935 768 539

WhatsApp 630 040 220

www.masempeños.com
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núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018

D’ençà que amb inspiració anglesa 
tots plegats vam assumir ‘vintage’ 
com a paraula nostrada que la se-
gona mà va perdre definitivament 
l’estigma que tenia. Per sort. Avui 
en dia la segona mà és l’opció eco-
nòmica i única, la finestra d’opor-
tunitat per poder comprar quasi 
de tot. On hi ha un sector, hi ha 
segona mà.  

Si una dècada enrere associàvem 
"segona mà" als cotxes i hi havia 
qui encara arrufava el nas des-
confiant de les prestacions d'un 
producte per no ser nou de trinca, 
avui en dia trobem un mercat es-
pecialitzat, que sintonitza amb el 
consumidor bàsicament pel preu.

El preu més convincent
I és normal que així sigui. L'etiqueta 
de segona mà s'associa a opor-
tunitat, a ocasió. Des de moda a 
electrodomèstics, passant per ma-
terials de tot tipus, tot allò que ne-
cessitem i que es troba en bones 
condicions tot i no ser nou ens 
interessa. O no?

És en comerços 
especialitzats on 
sempre ens donaran 
la màxima garantia
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Especial

segona mà

MOC Mobles d'Ocasió va arribar a Mataró l'any 2012 
però és una empresa amb més de 15 anys d'experi-
ència al mercat de compra i venda de mobles de se-
gona mà, amb la finalitat d'arribar al client de menor 
poder adquisitiu, amb preus en productes de primera 
necessitat i bona qualitat a baix cost.

Treballen dia a dia en el servei al client, satisfent 
tant als nostres compradors com també als nostres 
proveïdors. Amb una forma de treball transparent, 
seriosa i responsable.

Què compren?
El seu departament de com-
pra taxa i compra tot article 
que es trobi en bon estat i 
que sigui vendible. 

Hi trobarem, per exemple: 
Habitacions completes, 
menjadors, sofàs, tau-
les, cadires, electrodo-
mèstics, llums, decoració, 
quadres, antiguitats, mobiliari d'oficina 
i de negoci, música i pel·lícules, discos de vinil, tele-
visions i ràdios, bicicletes, màquines d'exercicis, etc.

MOC: COMPRA I VENDA

AL MILLOR PREU

Treballen de forma seriosa, transparent i responsable

VENDA
en

ATENTS A:
A MOC trobaràs matalassos i 
somiers nous a preus Outlet.
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Treballen de forma seriosa, transparent i responsable

VENDA

comprant i reciclant
a la vegada

TAMBÉ ONLINE
Un altre gran avantatge és 
l'aparició de botigues online
de segona mà, ja que ens brinden 
la possibilitat de comprar des 
de casa tranquil·lament.

No és l'aspecte més rellevant, segurament la gran
majoria no ho tenen present, però incentivant el mer-
cat de segona mà també fem una opció de consciència,
una aposta pel reciclatge. Un favor ambiental.

No hem d'oblidar, que cal donar una segona vida i
oportunitat a tots els nostres productes usats. En
comprar productes de segona mà estem reciclant,
la qual cosa afavoreix al medi ambient. En un moment
d'afectació ambiental derivada de la indústria, donar 
més llarga vida als productes és una opció sensata 
i necessària.

D'aquesta manera el producte vell es compra igual 
que l'última tendència.

De segona mà és 
millor per la 

butxaca i el medi ambient
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Especial

segona mà

El regifting –o vendre al mercat de segona mà regals 
"no desitjats"– és una tendència a l'alça a Espanya 
que creix any rere any. Vibbo, la plataforma de com-
pravenda abans coneguda com segundamano.es, ha 
anunciat els resultats de l'estudi anual sobre Regals 
de Nadal realitzat als seus usuaris en el qual es posa 
en valor l'increment d'aquesta pràctica a Espanya. 
Entre els resultats, destaca la predisposició del 85% 
dels enquestats de vendre aquells regals que no els 
agradin aquest Nadal, mentre que gairebé el 50% 
afirma ja haver-ho fet alguna vegada a través d'in-
ternet. El que suposa un 15% més que l'any passat.

Segons es demostra en l'estudi realitzat per Vibbo, 
durant aquestes dates quatre de cada deu persones 
rep algun regal que no vol quedar-se. Segons Magalí 
Rei, directora de Màrqueting de Vibbo, "actualment 

estan sorgint noves formes de 
consum basades en la perso-
nalització i la immediatesa. 

Aquesta tendència atorga 
molt potencial a les plata-
formes digitals especialit-
zades en segona mà, ja 
que permeten als con-
sumidors treure partit 
a aquests objectes que 
han rebut o fins i tot que han com-
prat però que ja no els serveixen. En aquest 
sentit és predictible que continuïn augmentant ten-
dències com el regifting, especialment en Nadal, ja 
que representa l'alternativa més fàcil per a aquells 
productes que no volem".

el reGifting, o com vendre

els regals que no vols

Regals no desitjats de les passades festes poden tenir nova vida comercial

VENDA
en
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Especial

segona mà

carinyo: i si moblem casa
nostra a l'estil vintage?

BUSCA EL TEU ESTIL
En estils antics podem trobar de 
tot: taules, llits, prestatge-
ries, sofàs o fins i tot alguns 
accessoris. 

A Mataró hi ha diferents es-
tabliments especialitzats en 
compra i venda de mobles usats.

Si t'agrada queixar-te del preu que val moblar casa 
teva és perquè vols. Els mobles de segona mà són 
una alternativa econòmica i molt vàlida. Un moble 
antic és barat, està net i pot ser més bonic que els 
nous. Augmenta cada dia l'oferta de mobles de se-
gona mà i en perfecte estat.

Dins la moda vintage, també destaca el donar una 
segona vida i un segon ús a un moble històric. Per 
exemple els tocadors antics, que ara poca gent uti-
litza, poden canviar de personalitat amb una mica de 
pintura i ser una prestatgeria retro que fem servir. 
Les vetustes taules de menjador, per exemple, les po-
dem combinar a casa amb altres elements moderns.

I el moble del tocadiscos? I la llitera dels nens que ja 
no viuen amb nosaltres? I tot aquell estudi que està 
impecable després d'anys d'aguantar llibres? Deixa't 
seduir pel mobiliari de segona mà!

Com si d'un valor 
es tractés, el 
mobiliari antic 
pot "tornar a pujar"
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Maresme Ocasió 2013 S.L. és la teva botiga d'arti-
cles de segona mà. Hi pots trobar tot tipus de pro-
ductes d'ocasió a preus absolutament imbatibles. 
Especialitzats en construcció i indústria, des d'auto-
mòbils fins a eines passant per ferreteria, objectes 
de liquidacions, subhastes o hostaleria. I molt més.

Compra i venda
Si vols comprar o vendre el que ja no necessites no 
dubtis de visitar-los. Amb una molt bona atenció al 
client estaran encantats d'atendre't. 

la teva botiga de confianca

en articles d'ocasió

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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