Comerç i Turisme

FITXA CANDIDATURA PREMIS FÒRUM COMERÇ TARRAGONA 2016
CATEGORIA (marcar amb una “X” al costat de la subcategoria o subcategories a la que es presenta la candidatura)
4a Categoria - Comerç 2016 Premi Fòrum
Subcategoria - Premi al millor comerç minorista urbà de Tarragona 2016 (1)
Subcategoria - Premi al millor establiment comercial de Ponent (2)
Subcategoria - Premi al millor establiment comercial de Llevant (3)
DADES CANDIDAT

Propietari / Gerent

Adreça

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Nom establiment

Telèfon / Mòbil

Correu electrònic

Web / Xarxa social

Sector

Subsector

Tipologia establiment

MÈRITS (Imatge exterior i interior establiment)

*Adjuntar imatges/fotografies de l’establiment

Comercial

Varietat i/o originalitat del producte

*Adjuntar imatges/fotografies exemple

Gestió de serveis comercials a l’establiment (pre i postvenda, tax free, gestió cobrament i devolucions, ...)

Innovació (Tecnologia, web, gestió comercial, ...)

Atenció al client

Integració urbana i social, antiguitat de l’establiment i singularitat comercial

HISTÒRIA NEGOCI COMERCIAL (4)

Aquesta fitxa de candidatura i altra documentació complementària, caldrà fer-la arribar al Departament de Promoció
Comercial de l’Ajuntament de Tarragona, i fins al proper dia 18/1/2017, a l’adreça següent:
PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
C/Arquitecte Rovira, núm. 2
Tarragona
(Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)

O via mail, a comerc@tarragona.cat
___________________________________________________________________________________________________________________
•

(1)

•

(2)

•

(3)

•

(4)

Qualsevol comerç minorista urbà (PIME) en trama urbana del municipi de Tarragona pot presentar la seva
candidatura en aquesta subcategoria.
Poden ser candidats comerços ubicats a zona Ponent de Tarragona - Bonavista, Campclar, Torreforta, Riuclar, la
Floresta, Sant Salvador i resta zona Ponent.
Poden ser candidats comerços ubicats a zona Llevant de Tarragona - Sant Pere i Sant Pau, Vall Arrabassada,
Boscos, Cala Romana, La Móra i resta Llevant.
Fer una breu explicació de la història de l’establiment i del negoci.

