Númer
o1894

Del29denovembr
eal4dedesembr
ede2019

K
C
A
L
B
Y
A
D
I
R
F
scapar!
e
s
i
x
i
e
d
rofiNo el
Nadal ap

llista de
en
e ofereix
llestida la
Deixa en
mptes qu
o
c
s
e
d
s
n
ra
tant els g
os locals
rç
e
m
o
sa
c
els
b força a ca

rrar am
day va ate
mera edil Black Fri
la seva pri
e
d
es
.D
2
1
s i con0
2
ço
el
er
nostra
és els com
m
n
só
p
ximitat
ció, cada co questa data. La pro
a
otius,
a
s
m
s
te
adep
els gran
sumidors
dal és un d que ja tenim
a
N
e
d
es
st
s
amb les fe
les compre
os.
permet fer s i a preus més baix
ja que ens
p
m
an
h
te
i
e
h
d
s'
s
n
e
a
u
ab
cis q
pensades
s els nego
urant
, són molt rans descomptes d
A Mataró
g
n
ra
ri
fe
s.
o
ò
lò
ue
ge incl
sumat i q
a, diumen
de setman
tot el cap

E

BLACK FRIDAY 1894.indd 2

27/11/19 17:46

Sin título-3 1

26/11/19 10:50

BLACK FRIDAY

Els establiments de Mataró esperen vendre un
40% més el divendres de Black Friday
Un total de 200 comerços adherits a Negoci Empresa Mataró (NEM) s'han sumat a la
campanya comercial d'aquest divendres
Els comerços de Mataró ofereixen aquest divendres, i també durant tot el cap de setmana,
promocions o descomptes en
els seus productes. Dels negocis
adherits al NEM, uns 200 s'han
sumat a participar en aquesta
campanya comercial.
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Jordi Novo, president del
NEM, explica que la celebració
del Black Friday suposarà per als
comerços locals vendre un "40%
més que un divendres normal".
Tenint en compte, a més, que
el diumenge dia 1 de desembre
és festiu d'obertura comercial,

Novo espera "una arrencada de
campanya potent" i confia que
tingui continuïtat.
En tot el territori català, segons dades de la patronal PIMEC
(Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya), més de la meitat dels
comerços de proximitat faran
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El Black Friday
s'allargarà tot el
cap de setmana,
inclòs el diumenge,
festiu d'obertura
comercial.
descomptes amb motiu del Black
Friday.
Aprofitant la proximitat de
l'esdeveniment a les dates nadalenques, Novo aprofita per fer
una crida als consumidors perquè confiïn les compres d’aquest
Nadal al teixit comercial urbà i
de proximitat de Mataró.

Ulls ben oberts
Justament, el fet que quedin poques setmanes per a les dates
festives fa que moltes persones
aprofitin els descomptes per deixar enllestits els regals de Nadal.
En aquest sentit, hi ha molts negocis que s'aprofiten d'aquest
augment de consum per apujar
preus i oferir descomptes ficticis,
sobretot pel que fa a les vendes
en línia. Per això, és recomanable
fer les compres presencialment
als comerços locals i de proximitat, els quals ens donen confiança i asseguren una atenció
al consumidor completa.
Èxit comercial
El Black Friday és una de tantes
tradicions que s'han adoptat dels
Estats Units. El fet de ser una
campanya celebrada just abans
del Nadal va ser, segurament,
un dels motius pels quals es va
instal·lar amb força a casa nostra.
La primera edició celebrada
a Espanya va ser el 2012, i des
d'aleshores els números no han
deixat de créixer, tant en nombre de comerços que se sumen
a la jornada com en nombre de
vendes. Els productes que més
solen triomfar són els tecnològics, que normalment tenen un
cost més elevat. | Red.
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica
Primera visita

GRATUÏTA

Dr. Pablo Marmol. Col. núm. 3244

DESEMBRE

% dte.
EN TOTS ELS TRACTAMENTS
Excepte mútues

Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68
Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95
Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42
info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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'Black Friday': augmenten les vendes, augmenten
els llocs de treball
Segons Adecco, a Catalunya comportarà la contractació de fins a 38.900 persones
La campanya del Black Friday
comportarà la contractació de fins
a 38.900 persones a Catalunya, segons Adecco i Eurovendex. Amb
aquesta xifra es convertirà en la
comunitat amb més contractes
nous, seguida de Madrid, amb més
de 35.400, i el País Valencià, on està
previst que se superin els 27.000.
En tot l'Estat, la previsió és que es
generin més de 201.000 contractes,
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un 7,5% més que fa un any. Els sectors vinculats al gran consum i la
seva indústria auxiliar, l'alimentació,
la distribució, el retail, la logística,
el transport i la indústria tèxtil són
els que més ocupació generaran.

Les compres en línia es disparen
Breatriz González apunta en un
article publicat a la UOC que les
vendes per Internet durant el Black

Friday del 2018 van créixer un 45%
respecte a la campanya anterior.
En aquest sentit, s'estima que es
repartiran, de mitjana, uns 2,5 milions de paquets diaris els dies posteriors a la data assenyalada. Això
suposa, d'altra banda, un efecte
negatiu cap al medi ambient. Per
això, és recomanable aprofitar els
descomptes en els negocis locals
i de proximitat. | AMIC / Redacció
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piscina olímpica (50m)
exterior climatitzada
zona relax i solàrium amb
accés directe a la platja
2 piscines 25m cobertes
i piscina d’esbarjo exterior

gimnàs amb equipament
d’alta qualitat (cardio i
musculació) i monitors
qualificats

grup de tècnica
de running

pista poliesportiva, sauna,
esquaix, pavelló cobert...

grus d’entrenament
aigües obertes i grup
d’esport

activitats dirigides
Zumba, Ciclo-indoor, Aerosteps, Circuit càrdio, Estiraments,
Tonificació, Pilates, Hatha ioga, Circuit tàbata, Circuit sènior,
GAC (Gluti, Abdomen i Cames), TTC (Total Training Condition),
Aiguagim, Cursets de natació, Natació adaptada i Aigua i salut
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bre:

natació embarassades
i post-part

més informació a :

secretaria cn mataró

tel. 93.796.29.02

www.cnmataro.cat
20/11/19 10:58
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Saps reconèixer una botiga online falsa?
El Black Friday i el Cyber Monday s'han convertit, des de fa uns anys, en el tret de
sortida de la temporada alta de les compres en l'eCommerce
Durant aquests dies, les compres
online estan a l'ordre del dia, però
cal anar amb compte perquè no totes les botigues online són segures.

Què ens pot fer sospitar?
1. Només admet el pagament per
avançat. És probable que, encara
que a l'inici s'anunciï que s'accepten tots els mètodes de pagament
habituals, a l'hora de pagar només
s'admeti el pagament per avançat
o la transferència immediata. En
aquest cas, desconfia.
2. L'únic número de telèfon que ofereix és un de tarificació especial. És
imprescindible que la botiga online
no només ofereixi una forma de contacte sinó que doni diverses opcions
perquè els clients puguin preguntar
dubtes o comentar el que necessitin directament amb el venedor. Si
només ofereixen un telèfon de tarificació especial, desconfia.

nom de la persona responsable, la
seva adreça i el seu contacte. Així
mateix, el dret de desistiment ha
de ser sempre vàlid i com a mínim
de 14 dies. Si no és així, desconfia.
4. Tot i que mostra el segell de qualitat, no pots clicar a sobre, és només
una foto. Si quan intentes clicar en el
segell de qualitat no s'obre el certificat corresponent, no és autèntic i
la botiga no està certificada. Pots fer
una doble comprovació i consultar
a la web de Trusted Shops el llistat
de clients. Si té el segell de Trusted
Shops però no pots clicar-hi ni apareix a la web, desconfia.

5. La pàgina web té faltes d'ortografia.
Hi ha moltes botigues online falses
molt ben fetes i que realment fan
dubtar els consumidors, però n'hi
ha d'altres que tenen moltíssimes
faltes d'ortografia. Si l'aparença de la
botiga et fa mala espina, desconfia.
6. El preu del producte és realment
baix comparat amb la resta de les botigues. Sol passar quan un producte
està de moda i el seu preu és alt (igual
que la demanda). Mentre que a totes
les botigues oficials està esgotat, apareix una botiga sospitosa que n'ofereix molts i molt barats. En aquest
cas, desconfia. | Tecnonews / AMIC

3. No mostra l'avís legal, la política de privadesa i les condicions de
contracte. Totes les botigues han
d'incloure un avís legal on figuri el
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VIA EUROPA, 189 08303 MATARÓ (BARCELONA)
(AL COSTAT DE DECATHLON MATARÓ)
93 632 06 29 - KOLCHONIA.COM
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