
 

 

OH! HAPPY MARKETS PRESENTA UN NOU CONCEPTE DE STREET MARKET  A MATARÓ. 

 
Oh! Happy Market porta a la comarca del Maresme el concepte “STREET MARKET” que tant 
èxit està tenint actualment arreu del món.  

 
INAUGURACIO El dia 21 de Novembre a les 12:00 h es realitzarà un petit acte 
d’inauguració en el que assistirà l’alcalde de Mataró el Sr. Bote e intervindran els actors 
Joan Pera i Quim Llisorgas. 

CONCEPTE Oh! Happy Market és l’evolució dels “street market” que coneixem avui, molt més 
complet i amb una oferta molt variada on l’oci ocupa un lloc rellevant. Un esdeveniment que 
reuneix en el mateix espai expositors i comerciants de diferents sectors, prèviament 
seleccionats per la seva originalitat i talent, la oferta de degustació gastronómica més 
innovadora i la possibilitat de participar en diferents tallers i propostes originals. I tot 
ambientat de la manera més suggestiva, divertida i atraient que faran d’OH! Happy Market 
una experiència excepcional.  

ESPAI Amb més de 900 m2 d’exposició situats al centre de negocis més rellevant del Maresme, 
el TecnoCampus de Mataró, Oh! Happy Market ofereix un espai innovador i versátil, dotat amb 
les últimes tecnologies i amb tots els serveis i comoditats que es pot esperar de la millor fira.  

OBJECTIU Oh Happy Market vol ser ser molt més que el market de referència del Maresme. Vol 
convertirse en l’oferta comercial més atractiva de la zona, un aparador singular on les diferents 
marques i creadors es trobin per oferir els seus productes i serveis en un ambient festiu que 
atregui a un públic molt variat.  

TARGET OH! Happy Market s’obre a tots els públics. L’oferta comercial i les activitats estan 
dissenyades per donar cabuda a tot aquell que vulgui gaudir d’una bona estona, realitzant 
compres, divertir-se amb les actuacions, participar en tallers o gaudir del servei gastronòmic.  

Els més pekes tindran també el seu espai on podran desenvolupar activitats manuals i altres 
jocs.  

EAT&ENJOY&FUN Perquè Oh! Happy Market sigui un esdeveniment complet no pot faltar la 
participació de les ja famoses FoodTrucks que estaran presents oferint al visitant, un espai de 
degustació variat i divertit.  

Promoció de l’esdeveniment amb les foodtrucks fent un circuit per la ciutat de Mataró i 
rodalies. 

OH HAPPY MARKET SOLIDARIO 

Continuando con la labor solidaria de la esencia de Oh! Happy, los visitantes colaborarán con 
un porcentaje de su entrada con la asociació Amunt.www.accio-amunt.org 



 
 
OH! HAPPY MARKETS AMB ELS FUTURS DISSENYADORS 
 
 
L'organització Oh! Happy Markets aposta pels futurs creadors i dissenyadors de moda. 
 
Oh Happy Markets amb la Llotja, escola superior de disseny i art. 
 
Fidels a la nostra filosofia, donem suport a tots aquells joves emprenedors que lluiten pel seu futur 
professional, per això, destinem un espai per a ells, on les noves promeses podran exposar, compartir i 
participar en les activitats del market. 
www.llotja.cat 

 

 

DESFILES OH!HAPPYMARKETS 

En Oh Happy markets tenemos un espíritu y una filosofía clara; ayudar a impulsar a todos 

aquellos que tienen un sueño, los que trabajan duro por sus ideas y los que creen en sus 

proyectos. 

Queremos que en esta 1ª edición de Oh Happy MArkets los productos, las piezas, los 

complementos, las prensa de moda cobren vida y se muevan, por ello, durante la tarde del 

sábado y la tarde del domingo se realizarán varios desfiles donde las diferentes marcas podrán 

vestir a las modelos con sus productos. 

DESFILES PERSONAS REALES 

Dirigido a todos aquellos hombres y mujeres que sin tener una talla 90-60-90 están seguros de 

sí mismos, que quieren potenciar su imagen sin miedo a no encajar en los estereotipos de la 

sociedad. 

Porque la moda es universal y da cabida a todo aquel que quiera lucirla. 

DESFILE JOVEN 

Pasarela de creaciones dirigidas a jóvenes con piezas  únicas, frescas, juveniles y de tendencia. 

DESFILE INFANTIL 

La diseñadora Vicki Llimona http://www.vickyllimona.com/ 

Diseñadora nacida y hecha en Barcelona, ha trabajado con grandes marcas como Zara Kids, 

Zara Woman y Üterque. Presentará un desfile de su propia firma donde nos mostrará su nueva 

colección para niños. 

 

 
 

http://www.vickyllimona.com/


 
 

COLABORADORES 

CapGros 

Sala Privat 

Ludoteca Kangurs 

Anna Maragda 

La Clave, escola de ball 

Àmbyt Fotografia 

Estrella damm 

 
LLOC I DATA OH! HAPPY MARKET 21-22 de Novembre al TecnoCampus de Mataró 

 

www.ohhappymarkets.com 

FB https://www.facebook.com/ohhappymarkets/ 

TW @OhHappymarkets 

 
Para más info contactar con Zuloaga Imatge  

www.zuloagaimatge.com 

937 50 63 60 

mverdu@zuloagaimatge.com 

 

http://www.ohhappymarkets.com/
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