Benvolgut/da,

Des de l’Ajuntament Palau-solità i Plegamans, en col·laboració amb la resta d’ajuntaments de l’Associació de Municipis
de l’Eix de la Riera de Caldes, volem informar-vos que estem elaborant una plataforma web perquè els comerços dels
sis municipis d’aquest àmbit territorial pugueu vendre on line tots els vostres productes o serveis.
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 la Regidoria
de Comerç, hem cregut necessari impulsar un marketplace que us permeti a tots els establiments comercials del poble
tenir la vostra pròpia botiga online que estigui en funcionament abans de la campanya de Nadal.
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 ha límits quant a productes a pujar, el que sí que haureu d’indicar és la descripció/fotografia 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 amb datàfon/ pagament en el punt d’entrega).
Pel que fa al repartiment dels productes, cada establiment decidireu com voldreu operar: vosaltres decidireu si oferiu
a la clientela la possibilitat de repartir-ho a domicili o cal que vingui a buscar-ho a la vostra botiga física. Hi ha previst
una plataforma logística de repartiment per més endavant.
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 la clientela podrà comprar a les botigues de sempre, des de casa o la feina i, sense horaris.
Aquest projecte el fem col·laborativament amb cinc ajuntaments més 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 venen a treballar diàriament més de 40.000
persones. Per tant, el mercat potencial és significatiu.
Aquesta iniciativa no tindrà cap cost per a vosaltres.
Us adjuntem un full explicatiu amb les principals característiques de la plataforma.
Tenim previst fer accions formatives en format on line i de curta durada (2 o 4 hores) per tal que aprengueu a fer
fotografies de qualitat dels productes, conegueu les opcions de pagament, aprengueu a fer aparadors virtuals... durant
el mes de novembre.
És molt important que respongueu el petit qüestionari que apareix al mail per tal de tenir constància del vostre interès.
Per a més informació, també podeu trucar a la Regidoria de Comerç al 93 864 61 12 / 938645316 o mitjançant correu
electrònic comercturisme@palauplegamans.cat
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