Eix Comercial Nou Eixample

Dinamitzem i promocionem els establiments de proximitat a l’Esquerra de l’Eixample

Atenció al soci:
Persona de contacte: Mercè Diaz (gerent-dinamitzadora).
Correu electrònic: info@noueixample.cat
Mòbil: 636 690 588
Oficina de gestió:
C/Calàbria, 262 1ª planta(Espai d’Entitats Anna Alabart).
Web: www.noueixample.cat
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Formar part del teixit comercial, potencia el teu negoci.
Dinamitzem i promocionem els establiments i empreses de l’Esquerra de l’Eixample.

Qui som?
L’Eix Comercial Nou Eixample és una associació de comerciants, professionals i empreses locals de
l’Esquerra de l’Eixample. Treballem per impulsar el comerç, la restauració i el Mercat del Ninot, amb
l’objectiu de dinamitzar i promocionar l’activitat comercial. Col·laborem amb diferents entitats socials i
culturals. Representem al comerç, empresa i serveis de proximitat de l’Esquerra de l’Eixample.
Formar part d’aquest teixit comercial de la ciutat, potencia els negocis, i els dona a conèixer perquè
promocionen els seus productes i serveis. Aquesta és una eina interessant que dona el suport que
necessita al comerç local.

Quina és la nostra tasca?
El nostre àmbit de treball comporta: impulsar el comerç i empresa local a través de la comunicació, difusió
i dinamització comercial, assessorar als socis sobre qüestions d’àmbit comercial, preparar la formació
més actual (TIC’S) adreçada als professionals de diferents sectors comercials, informar al soci de les
novetats en l’àmbit del comerç i empresa, col·laborar amb altres entitats socials i culturals per fer del
nostre entorn un espai més atractiu per al públic/clients.
Els establiments i empreses associades compten amb el suport professional a nivell de formació,
publicitat, campanyes promocionals, informació actual sobre normatives de comerç, horaris comercials,
subvencions, presència en tots els mitjans de comunicació de l’entitat, entre d’altres serveis.

Objectius










Assessorament, informació i atenció als socis.
Som interlocutors del conjunt del territori amb l’Administració.
Dinamització i promoció dels establiments de proximitat.
Vetllar per la conservació del barri: carrers, obres, neteja, seguretat ...
Crear una borsa d’intercanvi de serveis entre els socis i col·laboradors: Networking.
Posicionament de la marca comercial a través de web, xarxes socials.
Representar i defensar els drets dels botiguers/comerciants.
Desenvolupar la xarxa associativa a través d’internet.: Web corporatiu, Facebook, Twitter,
Google My Business, Instagram.
Admetre suggeriments per part dels socis en la creació d'una xarxa de serveis adreçada als
clients.
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Quins serveis oferim al soci?



















NOVETAT 2021: Estem treballant en la creació de la pròpia ràdio del comerç del barri de
l’Esquerra de l’Eixample, per donar més visibilitat als nostres socis: “Eixample Barcelona
Ràdio”.
Promoció directa als mitjans de comunicació de l’Eix Comercial: Google My Business,
Facebook, Twitter, Web propi: www.noueixample.cat , Instagram.
Per als establiments de restauració, incorporació a la Ruta Gastronòmica De Plat i Tapa de
l’Esquerra de l’Eixample.
Preus especials per als socis en campanya publicitària individual via pàgina web corporativa,
xarxes socials, mailing a tots els associats i via intranet. La campanya pot ser de 3 mesos, 6
mesos o 1 any.
Assessorament comercial: mesures a adoptar, horaris comercials, normatives, ordenança
municipal sobre vetlladors ...
Servei de Mediació. Defensa dels drets i reclamacions dels comerciants i professionals
associats.
Campanyes de promoció comercial, sortejos, concursos.
Loteria de Nadal.
Enllumenat de Nadal al carrer.
Cursos de formació gratuïts per a professionals i el seu personal.
Tramitació de subvencions a nivell col·lectiu i individual.
Informació actualitzada al nostre web: http://www.noueixample.cat/
Borsa de treball.
Anagrama gratuït amb el logo de l’Eix com identificador del teu negoci.
Descomptes en assegurances de salut, llar, vehicles...
Assessorament sobre la Llei de Protecció de Dades.
Acord de col·laboració amb Normalització Lingüística. Oferta cursos de català.
Accions promocionals amb el producte estrella: “La Targeta Client del comerç, empresa i
serveis de l’Esquerra de l’Eixample”. Una eina promocional per als negocis. Molt fàcil i
senzilla d’utilitzar. Des d’aquesta plataforma es comunica tot el que interessa al client:
descomptes, promocions, 2x1, obsequis,... Info en www.noueixample.cat

Com puc formar part de l’eix?
Dues opcions:
1. Primera opció: Per poder gaudir dels avantatges de pertànyer a un col·lectiu potent, has de
formar part com a soci. A més, com a soci tindràs un blog personal dins del web corporatiu
www.noueixample.cat on gestionaràs les teves pròpies promocions, novetats, productes, etc,
amb el teu usuari i contrasenya.
Tarifa soci:
La manera d’accedir és omplint el formulari d’alta de soci i realitzar el pagament de la quota
mensual de 28,90€ cada mes.
Si contractes l’any sencer, estalvies l’import de dues quotes mensuals. L’import total seria:
290€/any
Adjuntem fitxa d’alta de soci.

Pàgina 3 de 7

Eix Comercial Nou Eixample

Durant el primer any, el nou soci té accés gratuït a la participació a les dues fires comercials que
es fan al llarg de l’any. En cas de que no es puguin realitzar, el nou soci participarà de dos
esdeveniments promocionals adaptats a la situació actual.
2. Segona opció: Si només vols triar l’opció de publicitat, tenim el Pla de Publicitat i Comunicació
exclusiu per al teu negoci.T’oferim una manera per promocionar el teu establiment comercial a
un preu especial per als socis. Aquí tens la informació:
Pla de Publicitat/Comunicació: T’oferim la manera individualitzada de promocionar el teu
establiment comercial.
Publicitat/Comunicació Combinada. Presència de la teva empresa o establiment a la pàgina
web corporativa de l’Eix Comercial Nou Eixample, amb una presentació/descripció dels serveis o
productes de l’empresa, imatges, i el teu logo més banner amb enllaç directe al web o xarxes
socials de l’empresa. El públic objectiu és la família, joves, adults, gent gran. Veïns, clients i
persones que treballen al barri, així com tots els socis que pertanyen a l’eix comercial.
Al Pla de Publicitat/Comunicació, sabem que no disposes de temps per crear continguts per als
teus productes o serveis, i crear campanyes per a les teves xarxes socials. Si ho necessites,
nosaltres ho fem per tu. Amb continguts propis per a la teva empresa.
Tarifa especial Soci Digital, amb preu final:
Tria l’opció que et vagi millor:
*En cas de necessitar creació i redacció de continguts, es tarifaran a part segons el número de
paraules.
1) Quota mensual de 25€ el primer mes. A partir del segon mes la quota mensual
és de 27€.
2) Si contractes l’any sencer, estalvies l’import de dues quotes mensuals. L’import
total seria: 270€ / any.

Què fem durant l’any?
Som l’ interlocutor amb l’Administració. Formem part de Barcelona Comerç, l’entitat que representa a 24
eixos comercials de la ciutat de Barcelona. Assistim a reunions per tractar i solucionar temes d’interès
comercial, que afecten als nostres socis.
Tenim presència activa a les xarxes socials. Fem publicitat continuada dels diferents establiments,
novetats, notícies d’interès, nous establiments, seccions específiques per anunciar productes nous,
articles en pàgina web sobre consells, actualitat de diferents sectors, novetats, entre d’altres temes.
Creació de campanyes comercials i promocionals.

Agenda d’accions promocionals, comercials, i de comunicació durant l’any
Hivern a Nou Eixample



Gener: Patge Reial que recull les cartes dels nens i nenes, i xocolatada. Promoció dels
establiments o empreses durant 3 dies. Al carrer Rosselló davant del Metro L5-Entença/Rocafort.
Període de Rebaixes. Del 7 de gener al 6 de març.
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14 de febrer: Dia dels Enamorats.
19 de març: Dia del Pare.

Primavera a Nou Eixample






23 d’abril: La setmana del 19 al 23 d’abril celebrem la Diada de Sant Jordi. Les llibreries i
floristeries treuen llibres i flors al carrer (davant de la botiga).
Celebració Aniversari del Mercat del Ninot. Mostra de Comerç i Artesans a les placetes
exteriors. Activitats per a la família.
1 de maig: Dia de la Mare.
Al maig: Ruta Gastronòmica, Cultural i Sostenible “De Plat i Tapa”. Edició Primavera.
Esquerra Eixample.
Mostra d’Electro-Mobilitat Sostenible.

Estiu a Nou Eixample







Durant el mes de juny pots participar a la Fira d’Estiu de Comerç Nou Eixample. Una Fira al
carrer molt diferent i dinàmica.
Concurs de Gossos: “Els gossets més guapos del barri”. Primer dissabte del mes de juny.
Gran Desfilada de Moda home, dona, calçats i complements. Al mes de juny. Patrocinat per
les botigues de moda participants.
Al juliol: Òpera al Comerç. En col·laboració amb la Fundació Comerç Barcelona.
Rebaixes d’estiu. De l’1 de juliol al 31 d’agost. Campanya “Viu les ofertes de l’estiu!!”.
Setembre: Tornada a l’Escola amb la Campanya “Tornem-hi!!”. Als establiments associats
hi trobem tot l’equipament necessari perquè els nens i nenes comencin el curs.

Tardor a Nou Eixample





A l’octubre: Col·laborem en la celebració de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample.
Activitats promocionals del comerç, empresa i serveis de proximitat. Els socis reserven l’espai
per sortir a promocionar-se.
Sorteig de Vals de Compra: 3 guanyadors/es entre els clients.
A l’octubre: Mercat del Ninot: Tastet de Nit a l’interior del mercat, desfilada de moda i ball amb
orquestra.

Hivern a Nou Eixample









Celebració del Castaween. Fusió de tradicions: La Castanyada i Halloween.
Novembre, campanya de promoció comercial. “Avança les teves compres de Nadal al Black
Friday”.
Enllumenat de Nadal dels carrers comercials, des de finals de novembre fins passat dia de
Reis.
Sorteig d’una Bicicleta Elèctrica. Durant la Campanya de Nadal.
Rasca de Nadal: Participació dels establiments associats del barril.
Nadal a Nou Eixample. Desembre, fem la Loteria de Nadal pròpia de l’eix comercial, fem la
“Fira de Nadal de Comerç i Artesans”, on la família pot venir a comprar el seu regal de Nadal,
participar de les activitats adreçades als nens i nens i a gaudir del Tió i del Pessebre.
Activitats d’animació: Al Mercat del Ninot i als Jardins Montserrat (entre Rocafort/Rosselló).
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Comunicació i promoció al llarg de l’any
Som un eix comercial que combina la tradició i la digitalització. Totes les activitats es publiciten i
promocionen a través dels nostres mitjans de comunicació.


Internet: web i xarxes socials
o Web oficial - promocions: www.noueixample.cat
o Pla de publicitat amb preus especials per ser soci: banners, enllaços, notícies,
entrevistes, etc, per promocionar als establiments i empreses de l’Esquerra de
l’Eixample. Pla de publicitat a la pàg.
o Facebook: www.facebook.com/noueixample
o Twitter: www.twitter.com/NouEixample
o Google My Business: google.com/+EixComercialNouEixampleBarcelona
o Instagram: https://www.instagram.com/eixcomercialnoueixample/

Col·laborem amb altres entitats
El col·lectiu de comerciants i empresaris de proximitat de l’Esquerra de l’Eixample
col·labora en projectes socials i culturals.
Aquests són projectes on estem col·laborant activament:
















Barcelona Comerç. Entitat representant de 25 eixos comercials de Barcelona. Formem part.
Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.
El Mercat del Ninot.
Eixample Respira.
Acció Senegal. Som socis. Projectes socials a Senegal.
El Projecte d’Acció Comunitària Radars per a la Gent Gran del Centre de Serveis
Socials de l’Esquerra de l’Eixample. Ajuntament de Barcelona.
Casal de Joves Queix. Activitats per a nens i nenes del barri.
Normalització Lingüística. Cursos formació, voluntariat per la llengua.
Obrador d’Històries. Punt de trobada per a totes les persones que estan
interessades a llegir històries dels altres o escriure les pròpies.
Fundació Altarriba. Campanyes d’adopció i cura d’animals abandonats.
Punt d’Informació Juvenil de la Generalitat de Catalunya . Ocupació laboral.
Fundació apip-acam.
Càritas Barcelona.
Projecte “To Good To Go”: Projecte sostenible adreçat a la restauració i
establiments d’alimentació, d’aprofitament de les restes de productes diaris, per
reconvertir les pèrdues en un guany.
Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.
Campanya de suport a les dones que se senten amenaçades.
Jo sóc Punt Lila !. Facilitem l’enganxina de punt lila a l’establiment que vol ser
un punt de suport a aquelles dones q ue se senten amenaçades fins que arriba
l’autoritat corresponent.
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Et presentem l’eina de captació i fidelització de clients i usuaris.

2013

2020

L’Eix Comercial Nou Eixample
disposa d’una nova targeta de fidelització pròpia 100% digital
Ofertes i promocions
Cada establiment o
parada estableix
individualment les
seves ofertes i
promocions, ja siguin
puntuals (descompte,
2x1, producte amb
regal, etc.), per volum
de compra
(acumulació de punts
bescanviables per
regals i descomptes) o
senzillament
notificacions de
novetats,
esdeveniments, etc.

Fidelització a mida

Informes d'activitat

Cada establiment o
Disposa de
parada estableix els informació relativa a
paràmetres que vol les vendes fetes amb
aplicar a la targeta de
cada targeta, en
fidelització, tant el
cada subscripció i en
valor del punt per
cada promoció.
euro de compra, com
Permet fer un
el que vol donar a
seguiment acurat
l'arribar a un
de l'eficàcia de les
determinat número de seves campanyes.
punts. D'aquesta
manera disposa d'un
mitjà perfectament
alineat amb els seus
objectius de negoci.

Comunicació
L’establiment pot
vincular la informació
de les seves activitats
i promocions a les
xarxes socials a les
que estigui present.
I informar directament
de les novetats als
seus clients
mitjançant el butlletí.
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