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STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-PROTEZZJONI
TAL-KONSUMATUR U VALLETTA 2018
Is-Segretarju Parlamentari Deo Debattista u ċ-‘Chairperson’ tal-Awtorità ta’ Malta għallKompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur l-Inġ. Helga Pizzuto jniedu t-tielet edizzjoni
tal-inizjattiva ‘Premju Servizz bi Tbissima’
L-iskop ta’ dan il-premju hu li jirrikonoxxi d-dedikazzjoni u x-xogħol ta’ dawk il-bejjiegħa li
jagħmlu ħilithom biex joffru l-aqwa prodotti u servizzi lill-klijenti tagħhom kemm qabel ma
jiġi konkluż ix-xiri kif ukoll wara.
Funzjoni ewlenija tal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur fi ħdan l-MCCAA hi li
tippromwovi prattiċi ta’ negozju li jibbenefikaw minnhom il-konsumaturi u li jsaħħu d-drittijiet
tagħhom.
Is-Segretarju Parlamentari Deo Debattista fakkar li din kienet inizjattiva li l-Gvern ħoloq fl2015 biex tissaħħaħ il-fiduċja u r-relazzjoni tajba bejn min jixtri u min ibigħ, u biex in-negozji
jsiru iktar consumer friendly.
“Suq ħieles joħloq kompetizzjoni bejn il-bejjiegħa li twassal għal għażla aktar vasta ta’ prodotti
offruti lill-konsumaturi bi prezzijiet differenti. Illum il-kompetituri tal-bejjiegħa lokali
mhumiex biss bejjiegħa oħrajn f’Malta imma wkoll bejjiegħa barranin li joffru s-servizzi u lprodotti tagħhom online lill-konsumaturi Maltin”, qal is-Segretarju Parlamentari.
Waqt it-tnedija tal-premju ġie mfakkar li dan għandu marbut miegħu kompetizzjoni u bħalledizzjoni li għaddiet, din is-sena l-konsumaturi se jkunu qed jivvutaw abbażi ta’ numru ta’
kriterji għall-bejjiegħ jew għall-istabbiliment li jħossu li qed joffrilhom l-aqwa servizz.
Il-kategoriji għall-premju ta’ din is-sena huma:
•
•
•
•
•

Bejjiegħa lokali li joffru xiri online
Negozji li jaħdmu fil-qasam tal-ivvjaġġar
Ħwienet li jbigħu apparat elettroniku u oġġetti tad-djar
Supermarkets u minimarkets
Ħwienet li joffru servizzi fil-qasam tal-moda u tas-sbuħija
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Il-konsumaturi jistgħu jivvutaw aktar minn darba, anke fl-istess kategorija, iżda mhux għallistess bejjiegħ. Il-votazzjoni għandha ssir permezz tal-paġna tal-Facebook u permezz tas-sit
elettroniku. Il-konsumaturi għandhom ukoll josservaw kodiċi ta’ kondotta waqt il-votazzjoni.
L-Inġ. Pizzuto spjegat li l-ħames rebbieħa se jittellgħu bix-xorti b’sistema awtomatika.
“Iktar tard din is-sena u bħalma għamilna fis-snin li għaddew se ntellgħu ċerimonja li matulha
se nippremjaw kemm lil dawk il-bejjiegħa li ġew l-ewwel minn kull kategorija kif ukoll lil
dawk il-konsumaturi li jkunu ttellgħu bix-xorti u rebħu rigal ta’ flus”, ikkonkludiet Helga
Pizzuto.
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