Dissabte dia 27 d’abril:

Activitats del sector del
Comerç i Serveis

11.00 h Quatre anys de Posa’t la Gorra a Balaguer, una història solidària
de la generositat d’un poble en pro del Càncer infantil, a càrrec de
Joan Arjona .
12.00 h Desfilada de moda i complements dels diferents comerços
assistents a la Fira, a càrrec de l’agència Illusions, de Mollerussa.
Hi desfilaran: Le Coquett, Tempo By Vila, It’s Only, It’s Only and Sons,
Joieria Joima, Llenceria Secrets, Logigràfic, Merceria Bonet i Natural
Optics.
Amb la participació de l’Escola de Dansa Municipal, la Xemeneia, espai
de dansa, moviment i creació.
13.00 h Fake news, la veritat de les mentides. Com les podem detectar?
a càrrec de Balaguer Televisió.
16.00 h Com posicionar el teu negoci amb poca inversió en campanyes
de Facebook Ads i Google Ads, a càrrec de Guia Balaguer.
Lloc: sala B, altell del pavelló.
17.00 h Eines digitals 3d per a l'empresa 4.0. Presentació de solucions
digitals 3D desenvolupades per agilitzar i simplificar qualsevol mena
d'acció comercial o empresarial, realitzant la personalització de
productes en temps real, simulacions industrials, etc., utilitzant un entorn
web i des dels dispositius mòbils, a càrrec de L'informàtiK  Sitcons Studio
de Balaguer.
18.00 h Desfilada de moda i complements dels diferents comerços
assistents a la Fira, a càrrec de l’agència Illusions, de Mollerussa.
Hi desfilaran: Le Coquett, Tempo By Vila, It’s Only, It’s Only and Sons,
Joieria Joima, Llenceria Secrets, Logigràfic, Merceria Bonet i Natural
Optics.
Amb la participació de l’Escola de Dansa Municipal, la Xemeneia, espai
de dansa, moviment i creació.

18.15 h Xerrada sobre les noves tecnologies i la digitalització agrària
aplicada al camp, a càrrec d’Agrosolucions Ponent SlU de Balaguer.
Lloc: sala B, altell del pavelló.
19.00 h Taller d'automaquillatge, a càrrec de l’agència Illusions Model
Management de Mollerussa.
19.45 h Explicació i presentació de la targeta Compra i Suma, a càrrec
de l’Associació de Comerciants de Balaguer ACB.

Diumenge dia 28 d’abril:

Activitats del sector del
Comerç i Serveis

10.30 h Presentació i celebració del XXI aniversari, a càrrec de
Comarques de Ponent.
11.00 h Què és l'Osteopatia i com et pot ajudar. L’Osteopatia és una
medicina manual i natural que tracta les restriccions mecàniques del
cos, ja siguin bloquejos vertebrals o pèrdues de mobilitat d'alguns òrgans
(ronyó, fetge, pulmó, cor, úter, etc), a càrrec del Centre Recuperatori
Pardinyes, de Lleida.
12.00 h Desfilada de moda i complements dels diferents comerços
assistents a la Fira, a càrrec de l’agència Il∙lusions, de Mollerussa.
Hi desfilaran: Le Coquett, Tempo By Vila, It’s Only, It’s Only and Sons,
Joieria Joima, Llenceria Secrets, Logigràfic, Merceria Bonet i Natural
Optics.
Amb la participació de l’Escola de Dansa Municipal, la Xemeneia, espai
de dansa, moviment i creació.
13.00 h Freshdate, extractes naturals i alta tecnologia. Saps que menja
la teva pell?, a càrrec de Belleza Natural de Lleida.

13.00 h Demostració i prova de les darreres novetats en bicicletes
elèctriques, a càrrec de Cicles Motos Pedra, de Balaguer.
Lloc: a l’exterior del pavelló.
13.15 h Xerrada informativa sobre la gingivitis provocada per una mala
salut bucodental, a càrrec de l’Institut Dental La Noguera de Balaguer.
Lloc: al mateix estand.
13.30 h Xerrada informativa de com millorar la imatge corporativa a
través de la comunicació interna, a càrrec Maribel Contreras
INCOM4CORP de Balaguer.
17.00 h Personalització de Joies: Accedeix al nostre web on podràs triar i
comprar els components ideals per fer tu mateix la joia que més
t'agradi. I aquí t´ensenyarem com ferho!, a càrrec d’ Àlex Joier, de
Mollerussa.
18.00 h Desfilada de moda i complements dels diferents comerços
assistents a la Fira, a càrrec de l’agència Il∙lusions, de Mollerussa.
Hi desfilaran: Le Coquett, Tempo By Vila, It’s Only, It’s Only and Sons,
Joieria Joima, Llenceria Secrets, Logigràfic, Merceria Bonet, Natural
Optics i perruqueria Cebado.
Amb la participació de l’Escola de Dansa Municipal, la Xemeneia, espai
de dansa, moviment i creació.
19.00 h Presentació de l'assegurança autònoms National Nederlanden,
a càrrec del Grup R & L de Balaguer.

