BASES AVANTATGES ‘MANRESA CAMPUS UNIVERSITARI’
MANRESA CAMPUS UNIVERSITARI
A Manresa hi trobem 3 centres universitaris d’alt nivell: la UManresa-FUB, la UPC ManresaEPSEM i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, Manresa acull les pràctiques de
Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) gràcies a un acord amb la Fundació
Althaia.
A més a més, també comptem amb la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM),
la Clínica Universitària i la Residència universitària.
Aquestes institucions, serveis i equipaments amb el lideratge de l’Ajuntament de Manresa
configuren el Campus Universitari de Manresa.
Amb l’objectiu que Manresa es visualitzi com a Ciutat Universitària treballem per:
•
•

incentivar la imatge de marca i la visibilitat de ‘Manresa Campus Universitari’.
augmentar-ne la cohesió amb la ciutadania, reforçant el sentiment de comunitat i
pertinença en el doble sentit: tant per part del estudiants i comunitat universitària,
com dels establiments i entitats col·laboradores.

I amb aquest objectiu hem establert una sèrie d’accions que desitgem que ho facilitin:
1.- Desapareix el carnet del campus. Per a beneficiar-vos dels avantatges ‘Manresa Campus’
serà suficient presentant el carnet d’estudiant de qualsevol de les 3 universitats que integren
el campus (UManresa-FUB, UPC Manresa-EPSEM, UOC).
2.- Per part dels comerços i entitats, estar vinculat al Campus Manresa no suposa cap cost i
ajudarà a tenir molta més visibilitat a través de les accions que farem durant l’any. Podeu
adherir-vos
mitjançant
el
formulari
habilitat
al
web:
http://www.campusmanresa.cat/web/article/7923-adhereix-te-com-a-establiment-collaborador
3.- A l’hora d’adherir-vos com a establiment col·laborador us comprometeu per a un curs
acadèmic (de mitjans de setembre a finals de juny) i podreu escollir quin/s avantatges voleu
oferir.
A més, hem posat a la vostra disposició un formulari on podreu proposar-nos
ofertes/promocions puntuals que us interessin, ja sigui per la proximitat o coincidència d’un
esdeveniment del vostre sector, una fira o exposició on participeu o
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la
necessitat
de
liquidar
estocs
etc.
Podeu
trobar
el
formulari
http://www.campusmanresa.cat/web/article/7924-proposa-ns-una-promocio

a:

4.- Des de Manresa Campus Universitari difondrem d’una manera molt més intensiva les
ofertes i promocions a través del nostre nou web http://www.campusmanresa.cat/, molt més
visual i atractiu, i d’accions més directes com les xarxes socials (a més dels canals de Facebook
i Twitter ara disposem d’un canal a Instagram, @CampusManresa).
Una altra novetat és que durant l’any us anirem proposant diferents accions per promoure el
comerç de la ciutat coincidint amb el calendari manresà de fires/festes/esdeveniments.
5.- Els establiments col·laboradors comptareu amb un distintiu identificador que podreu
col·locar a la porta o aparador del vostre establiment per tal de ser identificats més fàcilment
per la comunitat universitària. És important, que l’establiment es comprometi a complir els
avantatges pactats amb ‘Manresa Campus Universitari’ i en el cas de voler-los canviar o
cancel·lar ens ho comuniqueu posant-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari
del web o bé a través del mail: campus@ajmanresa.cat
L’objectiu de tots aquests canvis és la reactivació del teixit comercial de la ciutat a través de la
marca ‘Manresa Campus Universitari’ donat el creixement continuat de l’oferta docent i per
tant de la comunitat universitària.

Manresa, 20 Juny de 2018
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