NOTA DE PREMSA
El Consell de Gremis veu al sector previsions optimistes i alhora
moderades per a les rebaixes
•
•

En termes genèrics del Comerç, es preveu un creixement entre el 3 i el 5% respecte de
l’any anterior.
Els descomptes privats o especials permanents provoquen una disminució de les
expectatives del consumidor vers les rebaixes.

Barcelona, 4 de gener de 2019.- El Consell de Gremis, patronal de Comerç de Foment del Treball,
ha realitzat un estudi del sector, en col·laboració amb la CEC Confederación Española de
Comercio per preveure aquestes properes dates de rebaixes.
Es preveu un increment en les vendes entorn del 3 al 5%, per tant la previsió és optimista. No
obstant, es destaca que malgrat hi hagi major venda; el factor que els comerços facin
descomptes “privats” o especials permanents influeix en una menor afluència i menor interès
general del consumidor en les rebaixes.
Cal recordar que les rebaixes en alguns sectors representen el 40% de les vendes anuals, i que la
major part de les vendes es realitzen en els primers 15 dies de rebaixes.
En aquest sentit el President del Consell de Gremis, Joan Guillén, ha manifestat que “cal posar
en valor el Comerç i les rebaixes, per això hem de respectar el model de rebaixes per mantenir
una campanya forta de vendes i que es percebin com el que ha de ser, un període de dates
determinat i únic, en el que el consumidor pot accedir a condicions de descompte per estar
precisament en aquesta data”
Finalment el President del Consell també ha comentat que “cal fer accions des del Comerç que
espero siguin aquest any, amb entitats del sector i administració per tal de posar en valor el
sector i com més agrupats millor per tenir un sector reforçat; i també aquest any tenim el repte
de lluitar contra el comerç il·legal”
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El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any 1980 per a la
defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, serveis i turisme de Barcelona i
Catalunya. Està integrat per gremis i associacions amb més de 10.000 petites i mitjanes empreses. El passat mes de
gener de 2018 va ser designat i va assumir la responsabilitat de representar els temes relacionats amb el Comerç,
Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional.
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