Qui som?
L’Eix Comercial Nou Eixample és una
associació de comerciants, professiónals i empreses locals, que treballa
per impulsar el comerç, la restauració
i els serveis de l’Esquerra de
l’Eixample, representant-los davant de
les institucions i d’altres agents
econòmics, socials i culturals.

Els serveis als socis
• Suport institucional i assessorament:
• Assessorament comercial: horaris, normatives, ordenança sobre
vetlladors, Llei de Protecció de Dades, ...
• Defensa dels drets i reclamacions dels comerciants i
professionals associats.
• Promoció comercial:
• Promoció als nostres mitjans de comunicació: Web propi,
Google My Business, Facebook, Twitter,, Instagram, GooglePlus.
• Anagrama gratuït amb el logotip de l’Eix com identificador del
teu negoci.
• Presència en el web de l’eix comercial www.noueixample.cat:
• Presència en el directori comercial.
• Pàgina exclusiva de l’establiment associat, amb seves dades,
imatges i vídeos, ofertes i promocions.
• Campanyes de promoció comercial, sortejos, concursos.
• Formació pel associat i personal que treballa a l’establiment :
• Cursos de formació de Normalització Lingüística i de Barcelona
Activa específics pel comerç.
• Cursos de formació organitzats per l’Associació per a
professionals i el seu personal.
• Sessions de networking entre els associats.

Els serveis als socis (continuació)
• Avantatges econòmiques pel fet d’estar associat:
• Descomptes en assegurances de salut, llar, vehicles...
• Ofertes disponibles en la Targeta de Fidelització ECNE-Pro
exclusiva pels professionals associats.
• Participació en accions a l’Esquerra de l’Eixample:
• Participació en les fires de comerç i restauració organitzades per
l’Eix Comercial.
• Participació en les accions que la Fundació Barcelona Comerç fa
en tota la ciutat.
• Possibilitat d’obtenir la Q de Qualitat pels comerços i establiments de restauració homologada per la Fundació Barcelona
Comerç.
• Borsa de treball.
• Disposició d’una Targeta de Fidelització pels clients del comerç o
establiment de restauració , amb les característiques que determini
el propi comerç. Proporciona una eina molt potent de comunicació
de novetats, anunci d’ofertes i promocions pels usuaris de la
targeta, així com permet fidelitzar els clients segons els criteris
establerts pel propi comerç (obsequis per l’acumulació de punts).

Serveis específics per restauració
• Incorporació a la Ruta Gastronòmica De Plat i Tapa , amb
informació específica sobre el tipus d’establiment, ubicació, etc.
• Participació en campanyes específiques, i fires promocionals.
• Incorporació immediata als mitjans de comunicació: a
Facebook i a Instagram.
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