
Feria “comercio km 0”, sábado 20 de maio.  

Estimados señores y señoras,

Por medio da presente queremos solicitar a súa participación nun evento o sábado 20 de maio 
no centro de Pontevedra. Con isto, queremos aumentar as súas vendas e dar visibilidade aos 
seus negocios. Buscamos aumentar a notoriedade da marca, e que o público interesado visite 
o establecemento nese mesmo día ou nos días posteriores. Por esta mesma razón, os locais 
elixidos serán da zona céntrica, xa que queremos que os clientes poidan desprazarse 
cómodamente ao local unha vez visiten o stand.

O evento consistirá na colocación de stands compartidos, 4 na Peregrina e 6 na Farraría. 
Buscamos a colaboración de marcas complementarias (por exemplo, unha tenda de accesorios 
cunha de roupa) para aproveitar e/ou crear posibles sinerxias. O stand formarase con 
mobiliario propio das dúas tendas que o compartan (burros, mesas, etc.) e será totalmente 
GRATUITO, é decir, as empresas participantes non terán que pagar absolutamente nada. 

Os requisitos que deben cumprir os comercios son: ser pequeno comercio pontevedrés, estar 
ubicado na zona centro, ter disponibilidade horaria o sábado 22 (de 12 a.m a 21 p.m; sen 
contar os tempos de montar e desmontar), querer formar un stand colaborativo e dispor dun 
mínimo de material para formar o stand. 

Trátase dunha iniciativa conxunta de dúas estudantes de último ano de Publicidade e Relacións 
Públicas e o Concello de Pontevedra. Pese a dificuldade de realizar calquera tipo de evento 
nestas circunstancias, o plan completo inclúe todas as medidas de saúde pública necesarias, e 
adaptarase ás necesidades no momento da realización. Por iso, actualmente só poderán 
venderse productos gratronómicos envasados e a cata estará prohibida. 

A adxudicación dos stands levarase a cabo entre o comercio que cumpra os requisitos e envíe 
o formulario completo ao correo de contacto@ananaseventos.es antes del luns 15 de marzo. 
Se tiveran calquera dúbida, non duden en consultarnos ao correo previamente mencionado ou 
ao número de teléfono 654 146 83.

Un cordial saúdo. 

 

Páxina 1

mailto:contacto@ananaseventos.es


FORMULARIO INSCRIPCIÓN  
Feria “comercio km 0”, sábado 20 de maio.  

INFORMACIÓN EMPRESA 
 

NOME COMERCIAL 
 

NOME DA PERSOA DE 
CONTACTO 
 

SECTOR ESPECIALIZADO 
 

UBICACIÓN DA(S) TENDA(S) 
FÍSICA(S) 

RIQUISITOS EVENTO 
 

DISPONIBILIDADE MATERIAL                    Mesa         Tabla e caballetes 
                          
                                                                   Burro         Estantería(s) 

                                                         Se ten un material diferente, especifique: 
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CONTACTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

NÚMERO DE TELÉFONO 
 

REDES SOCIAIS 
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FIRMA E DATA

Autorizo a ANANÁS a utilizar os meus datos.


