L’OPE situa en un mapa els locals buits de Manlleu
L’OPE Manlleu ha posat en marxa una eina per millorar la visualització dels 94 locals comercials buits del municipi. Així s’ajuda a
connectar oferta i demanda d’espais i es potencia l’ocupació d’aquests establiments.
La iniciativa també vol donar resposta a la necessitat de disposar d'una eina que concentri totes les ofertes existents a la ciutat
sobre un mapa, de manera que cada usuari pugui visualitzar quina
és l'opció que més li pot interessar. Aquesta eina complementa les

Empresa del mes

El Guant

ja existents de naus industrials i del Manlleu empreses, on s’hi pot
trobar informació sobre les empreses i comerços de Manlleu.
La base de dades es pot consultar al web manlleuempreses.com i està adaptada per a dispositius mòbils. Cada fitxa compta amb una fotografia i dades de contacte.
Els propietaris que vulguin fer-hi constar el seu local poden
contactar amb nosaltres a través del correu empresa@manlleu.cat
o bé per telèfon al 93 8515022.

Activitat: venda de bosses i articles de viatge
Data de creació: 1999
Nombre de treballadors: 1
Carrer Fedanci, 1 | kirevic@hotmail.com

Activitat, antecedents i evolució de l’empresa
L’any 1963, l’avi de l’Enric Rosés i la seva mare van fundar la primera botiga de Vic especialitzada en la confecció
de guants. Amb el temps van canviar els hàbits en la forma de vestir i la botiga es va obrir al sector de la marroquineria, complements i articles de viatge. El 1999 van
apropar aquest comerç a Manlleu.
Elements diferencials i valor afegit
Una de les principals senyes d'identitat del seu comerç és
l’atenció personalitzada i un servei eficient, així com la
qualitat i el fet de tenir articles per a tots els gustos i butxaques. Tenen una clientela molt fidelitzada.

Què aporta l’empresa a Manlleu
A El Guant hi tenen tot tipus de complements per home i
dona, amb l’última tendència en bosses, bandoleres, portadocuments, cinturons i bitlleters. Actualment és la única
botiga dedicada exclusivament a aquests tipus d’articles.
Projectes de futur
Cal reinventar-se. Fruit d’aquesta voluntat de renovació,
l’Enric està molt atent a totes les novetats i tendències
d'un mercat, el de la maleta i articles de viatge, més dinàmic que mai. El disseny ¡ la tecnologia també ha arribat al
món de les carteres, els bitlleters i les maletes.
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