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ARRIBA A GIRONA L’ESDEVENIMENT 
DE COMPRES PREFERIT DEL PÚBLIC

I no és una exageració. Després de centenars 
d’edicions a Espanya, Portugal i França, Radical 
Market! S’ha convertit en l’esdeveniment de 
compres pop-up preferit del públic. Tres dies 
frenètics per alliberar estoc, donar a conèixer la teva 
marca i oferir els teus productes al client final amb 
descomptes que no podrà resistir. El nostre objectiu 
és senzill: arribar, muntar, vendre i desmuntar. 
Més de 3.000.000 visitants i milers d’expositors ja 
s’han apuntat a Radical Market! A ciutats de tota la 
geografia nacional. Vols unir-te a nosaltres?
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7.500 m2

2.500.000

Població objectiu

Visitants esperats

Superfície d’exposició

Impactes publicitaris

Casos d’èxit
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SI ETS UNA MARCA SI ETS UN DISTRIBUÏDOR
Arriba a aquell públic que adora la teva marca 
en un esdeveniment de compres únic i divertit. 
Millora la teva imatge de marca oferint els teus 
productes amb descomptes que et permetin alli-
berar estoc i augmentar el flux de caixa. La gran 
afluència de públic en només tres dies es conver-
tirà en una oportunitat única per construir rela-
cions positives amb els clients gràcies a les ven-
tes amb descompte, i el retorn de la inversió és 
quasi assegurat.

Radical Market! Girona no es limita només a les 
grans marques. Si tens la botiga o ets distribuïdor, al 
Radical Market! Tens l’oportunitat perfecta per do-
nar a conèixer el teu negoci, liquidar estoc que no 
has venut, arribar a un públic totalment nou i am-
pliar horitzons amb una nova línia de negoci. Més 
del 70% dels participants són PIMES com la teva, que 
han aconseguit xifres de ventes espectaculars en 
centenars d’edicions per tot Espanya.



Radical Market!BCN - 9 edicions Stock! Fira Outlet Madrid - 15 edicions



INFORMACIÓ COMERCIAL I RESERVES

Maite Puig
620 351 925

www.tcmedia.es


