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BLACK FRIDAY

  La campanya de descomptes 
del Black Friday es consolida 
entre els comerços catalans i 
enguany el sector espera una bona 
campanya, segons ha explicat 
el president de Retailcat, Joan 
Carles Calbet. Per la seva banda, 
el president de Comertia, German 
Cid, ha previst un augment de 
vendes "d'entre un 5 i un 10%" 
en relació al Black Friday de l'any 
passat. Cid ho ha atribuït al fet 
que molts comerciants amplien 
els dies de descomptes. De fet, 
alguns ja han començat a fer-
ne aquest dilluns en el que des 
de Comertia anomenen "Black 
Week". Retailcat ha xifrat en un 
80% els comerços minoristes de 
Catalunya que faran algun tipus 
de promoció al llarg de la setmana 
mentre que entre els socis de 

En molts casos el comerç ja fa, directament, una "Black Week"

Comertia la xifra s'enfila al 99%.
"Molta gent el que ha fet és 

ampliar el període de Black 
Friday", ha assegurat el president 
de Comertia, i converteixen la 
campanya de descomptes en la 
"Black Week", amb promocions 
durant la setmana, en alguns 
casos des d'aquest dilluns i fins 
dissabte. Segons Cid, que els 
comerços ampliïn els dies amb 
descomptes farà que augmentin 
les vendes en relació al Black 
Friday del 2017. Cid ha apuntat 
que aquesta setmana les vendes 
poden multiplicar-se "per quatre 
o per cinc" en comparació amb 
una setmana normal.

Dos dies de promocions
Per la seva banda, Calbet ha 
assegurat que el més habitual 

Bones previsions de Black Friday: 
entre un 5 i un 10 per cent superiors

entre els comerços minoristes 
catalans és fer dos dies de 
promocions, en la majoria dels 
casos, divendres i dissabte. "No hi 
ha unanimitat", ha puntualitzat 
el president de Retailcat. Calbet 
ha explicat que alguns sectors 
poden doblar o triplicar les 
vendes durant el Black Friday, 
sobretot els comerços que venen 
"productes tèxtils, sabates, 
electrònica o electrodomèstics". 
"Són els que més es beneficien 
perquè la gent anticipa [les 
compres] dels regals que fa per 
Nadal", ha explicat Calbet.

eel Black Friday anticipa la 
campanya de Nadal que s'avança 
uns 10 dies al que era habitual. "Les 
vendes de la campanya de Nadal 
es dilueixen en molts més dies", 
ha dit Calbet,
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 Arriba Nadal, i amb les festes, 
les inspiracions i desitjos. A Ms 
Mode volem posar-t'ho fàcil. 
Totes les peces de vestir que 
t'oferim es poden combinar 
fàcilment. Trobaràs una àmplia 
gamma d'opcions de bàsics per 
a fons d'armari, perquè un bon 
conjunt comença sempre per 
una bona línia de base. També 
t'oferim vestits femenins, tops, 
samarretes i pantalons folgats, i 
una gran selecció de pantalons 
amb un ajustament còmode.

Juga tant com vulguis amb la teva 
bellesa. Només hi ha una norma: 
sigues tu mateixa.
Mou els malucs. Digues el que 
vulguis.
Presumeix de talla i llueix la teva 
figura.
Salta't les regles!
Nosaltres creiem que la moda 
s'hauria d'adaptar a la teva bellesa.
La nostra bellesa omple de poder 
totes les dones.
La nostra bellesa és lliure.
La nostra bellesa... ets tu.

MS Mode

La botiga per a 'curvis' del Mataró Parc t'ofereix tot el que necessites per ser tu mateixa

Brilla aquestes festes amb MS Mode
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BLACK FRIDAY

 De manera silenciosa, l'anome-
nat Black Friday s'ha colat a les 
nostres vides. Aquesta efemèride, 
l'origen de la qual amb prou fei-
nes coneix ningú a l'Estat espa-
nyol, s'ha convertit en una excusa 
perquè el consum de material 

Per primera vegada els smartphones registraran més comandes i visites a botigues en 
línia que qualsevol altre dispositiu

tecnològic es dispari. Però, a més, 
aquest 2018 molts altres sectors 
s’han sumat als descomptes i ja 
es poden trobar promocions a la 
majoria de comerços, tant físics 
com en línia.

Més enllà d'això, la indústria 

Els videojocs, una de les 
estrelles del Black Friday

de les tecnologies de consum té 
motius per estar de celebració 
amb la incorporació d'aquesta 
nova cita al calendari de consum. 
Segons dades de GfK comparti-
des per l'Associació Espanyola 
de Videojocs, el Black Fridayés 
tot un èxit per al sector.

Dades que impacten
En concret, els espanyols van gas-
tar el passat Black Friday ni més 
ni menys de 67 milions d'euros 
en videojocs i en consoles. Això 
vol dir que el 24 de novembre  del 
2017 es va produir un increment 
en les vendes del 22% respecte al 
24 de novembre del 2016.

Segons ha destacat el president 
de l'Associació Espanyola de 
Videojocs, aquesta tendència a 
l'alça en les vendes és una molt 
bona notícia que ens avança com 
podria ser el període de vendes 
de Nadal. 
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Prova el làser de díode  
Lightsheer Duet 

Porta oberta  
a la millor  
depilació del 
mercat

 El Black Friday pot ser la porta 
oberta a conèixer la millor depila-
ció làser del mercat. A Korr tenen 
un avançat sistema de depilació 
làser, més ràpid, eficaç i pràcti-
cament indolor: la depilació làser 
de díode Lightsheer Duet.

Aquest sistema treballa amb 
dos manípuls: un d’alta veloci-
tat, amb el qual es poden tractar 
unes cames o una esquena en 15 
o 20 minuts, i un altre manípul 
amb refrigeració, per a àrees més 
petites. És tan ràpid que no t’has 
de posar cap anestèsic local i és 
pràcticament indolor. Es tracta 
d'un sistema apte per a tot tipus 
de pell, fins i tot la pell fosca.

És una depilació, efectiva, dura-
dora i en molts casos permanent 
amb què aconseguiràs una pell 
suau, hidratada i rejovenida. Ens 
hi posem? 

Per primera vegada els smartphones registraran més comandes i visites a botigues en 
línia que qualsevol altre dispositiu

El millor L̂ ser de Diode

Depilaci—  L̂ ser

SÕ aconsegueix una depilaci— : Efectiva Duradora Permanent
Les evid• ncies garanteixen els seus resultats!

www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Matar—  (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

BLACK DAYS
LË SER 50% CAMES SENCERES

Estètica Científica i Benestar

50%* 
de descompte 

 Del 23 al 30 
de NOVEMBRE

* 50% de descompte sobre el preu de tarifa.  Reserva el teu tractament del 23 al 30 de novembre.

Suport m• dic per: REFERENCE MEDICAL
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Un 16 per cent més que 
l'any passat

Una data que 
genera 4.500 
llocs de treball 
a Catalunya

 Randstad preveu que el Black 
Friday i el Cyber Monday gene-
raran 4.500 nous llocs de treball, 
un 17,9% més que en l’edició de 
l’any passat, en què es van signar 
3.816 contractes. En el conjunt 
del mercat espanyol, la previ-
sió d’aquesta empresa de treball 
temporal és de crear 28.400 nous 
llocs de treball, un 16% més. El 
sector del comerç, la logística i 
el transport són els dos sectors 
que protagonitzaran la contra-
ctació en aquella setmana ca-
racteritzada per les ofertes de 
productes que fan els grans punts 
de venda. Catalunya és la quarta 
demarcació territorial espanyola 
on més creix la previsió de creació 
d’ocupació darrere de Castella-la 
Manxa, un 26,7% més; Madrid, 
un 20,3%; Canàries, un 19,3%, i 
Catalunya, un 17,9%. 

BLACK FRIDAY

  Tot i que el Black Friday va néi-
xer als Estats Units i Espanya s’hi 
va sumar fa només cinc anys, al 
nostre país el divendres negre de 
descomptes ja gairebé se celebra 
amb més ímpetu que en el seu 
lloc d'origen. Prova d'això són les 
primeres estimacions sobre les 
compres realitzades en el Black 
Friday, unes xifres preliminars 
que per ara estan sent més que 
positives.

Segons les primeres dades de 
Doofinder, la potent aplicació de 
cerca de productes i continguts 
per a e-commerce, les xifres de 
facturació s'han disparat tant en 
portals en línia com en botigues 
físiques. "Si un divendres normal el 
nombre de peticions registrades als 
servidors voregen els 12,5 milions, 
divendres passat vam respondre 
més 27 milions de peticions, fet 
que suposa una pujada del 116% 
en les cerques", explica Iván Navas, 
CEO de l'empresa.

Dilluns es tanca l'acte amb el Cyber Monday

Un augment notable
"Si comparem la setmana del 
Black Friday amb la setmana 
anterior podem observar un 
augment en les visites del 95%, 
una pujada superior al 90% en la 
conversió i un creixement en les 
vendes del 275%", mantenen des 
de la companyia especialista en 
electrònica.

Important fer marca
Per a les grans empreses, en es-
pecial les del sector tecnològic, 
el Black Friday és una oportunitat 
única tant per a les vendes com 
per fer marca: "Si l'experiència de 
compra dels clients durant el Black 
Friday ha estat bona, ràpida i amb 
transparència, segur que haurem 
guanyat un client fidelitzat per a 
posteriors compres", asseguren. 
El furor consumista es clausura-
rà aquest dilluns amb l'anomenat 
Cyber   Monday, dia pensat en ori-
gen per a les rebaixes en el comerç 
en línia.

Les cerques es disparen en el 
Black Friday
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BLACK FRIDAY

 Que el nom sovint no fa la cosa 
és del tot cert. La gran majoria dels 
que participen en el Black Friday 
ignoren el motiu d'aquest nom. 

Dues explicacions del nom d'aquesta jornada comercial 

Fins i tot molta gent desconeix 
que el que defineix el dia és que 
sigui l'endemà del popular Dia 
d'Acció de Gràcies nord-americà. 

Les diferents teories del 
"divendres negre"

Precisament el qualificatiu de ne-
gre prové del fum el trànsit que 
es generava amb tota la gent que 
tornava de celebrar aquest dia. 
Posteriorment, també es va teorit-
zar que feia referència al color dels 
números de compte, que passen 
de vermells a negres gràcies al fet 
de cobrar i al consum. 
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ROBOT DE NETEJA ROWENTA RR6943WH
Dipòsit sense bossa • Capacitat de pols (total): 0,25 l
• Nivell de soroll: 65 dB • 3 modes de neteja: aleatori,

vores i aleatori per a habitacions petites • 
Temps de funcionament: 150 min

• Diàmetre: 32,5 cm

ASPIRADORA 
ROWENTA

AIR EXTREME 
SILENCE RH8971

• Sense fil
• 3 posicions de potència
• Capacitat del recipient 

de la pols 0,5 l.
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BLACK FRIDAY

 Entre el Black Friday i les fes-
tes de Nadal, cada llar espanyola 
gastarà de mitjana 663 euros en 
compres, dels quals gairebé un 25% 
d'aquest pressupost (153 euros), 

El turisme i els viatges van a l'alça

es gastaran en línia. I va a més.
Un estudi de Doofinder, asse-

nyala que els espanyols segueixen 
preferint regals pràctics com ara 
articles de tecnologia, electrònics, 

Els regals pràctics segueixen 
sent els preferits

moda i joguines per als nens en 
aquesta època; mentre que ad-
verteix de la irrupció amb força 
d’un nou sector: el del turisme i 
els viatges.

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY 1844.indd   12 21/11/2018   12:47



  

 fes-te soci ara
i tindràs la matrícula gratuïta!

FES-TE SOCI ARA I TINDRÀS LA MATRÍCULA GRATIS!!

PROMOCIÓ ESPECIAL del 16 al 25 de NOVEMBRE

piscina olímpica (50m)  
exterior climatitzada 

zona relax i solàrium amb 
accés directe a la platja 

2 piscines 25m cobertes  
i piscina d’esbarjo exterior 

activitats dirigides  

nou grup de tècnica  
de running

natació per a  
embarassades  
i post-part

novetats!

som el centre del teu esport

BLACK FRIDAY?

BLACK WEEK!

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

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

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

més informació a : 
la secretaria del centre

tel. 93.796.29.02  
www.cnmataro.cat
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