Des de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC) volem informar-vos que
estem elaborant una plataforma web perquè els comerços dels sis municipis d’aquest àmbit
territorial (Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de
Mogoda i Sentmenat) pugueu vendre on line tots els vostres productes o serveis, sense cap tipus
de cost.
Som conscients que no són moments fàcils pel comerç local. Les restriccions a l’activitat
presencial, i les condicions canviants en quant aforament i horaris, compliquen la vostra activitat
ordinària. És per això, que des de l’AMERC, hem cregut necessari impulsar un marketplace que us
permeti a tots els establiments comercials del territori tenir la vostra pròpia botiga online.
Aquesta botiga online serà personalitzable, podreu explicar qui sou i quines són les vostres
fortaleses (foto de l’establiment, text de presentació, paraules clau que us identifiquen). Així
mateix hi podreu integrar les vostres xarxes socials. No hi haurà límits quant a productes a pujar,
el que sí que haureu d’indicar és la descripció i el preu. Rebreu avisos de les comandes via
WhatsApp o email, de la manera que us vagi més bé.
El pagament per part dels clients serà senzill, i es podrà fer de la manera que a vosaltres us sigui
més fàcil (bizum, targeta de crèdit o pagament en el punt d’entrega). Pel que fa al repartiment
dels productes, cada establiment decidireu com voldreu operar, d’entrada la plataforma no
oferirà la logística, i sereu vosaltres que decidireu si oferiu la clientela la possibilitat de repartirho a domicili o s’hi ha de venir a buscar-ho a la vostra botiga física.
El fet de tenir en una mateixa plataforma totes les botigues del poble permetrà crear un gran
centre comercial on line, però de proximitat, on els clients podran comprar a les botigues de
sempre, des de casa o la feina, i sense horaris.
Aquest projecte el fem col·laborativament sis ajuntaments de l’entorn de l’Eix de la Riera de
Caldes. En aquesta àrea no tan sols hi viuen prop de 90.000 persones, sinó que hi treballen
diàriament més de 40.000 persones. Per tant, el mercat potencial és significatiu.
Si esteu interessats en vendre els vostres productes a través de la nova plataforma, que no tindrà
cap cost per a vosaltres, inscriviu-vos al web http://www.rieradecaldes.com/compraprop.html

TOT EL COMERÇ LOCAL EN UN MATEIX CENTRE COMERCIAL ONLINE

PODEU TENIR LA VOSTRA PRÒPIA BOTIGA ONLINE
Establiments comercials ubicats als municipis de la Riera de Caldes:
- Caldes de Montbui
- La Llagosta
- Palau-solità i plegamans
- Polinyà
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat

SENSE CAP COST, NI LÍMIT DE PRODUCTES

PER A TOT TIPUS D'ACTIVITATS COMERCIALS

ALIMENTACIÓ

AUTOMOCIÓ

BELLESA I
SALUT

ELECTRÒNICA,
INFORMÀTICA
I FOTOGRAFÍA

FLORS,
PLANTES
I ANIMALS

MODA I
COMPLEMENTS

LLIBRES,
LLAR I
BRICOLATGE PAPERERIA
I LLEURE

RESTAURACIÓ I
SERVEIS TURÍSTICS

AMB GESTOR WEB PROPI
Podreu pujar els vostres productes, descripcions i preus. I rebre avisos de les comandes via
email o whatsapp.
Opció per configurar diferents
mètodes de pagament.

Entrega a domicili gestionada
per cada establiment.

PODREU VENDRE SENSE HORARIS I DONAR-VOS A CONÈIXER A
MÉS PÚBLIC

FÀCIL, SENZILL I ADAPTABLE AL VOSTRE MODEL DE NEGOCI

