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La iniciativa de Calafell a Casa

La plataforma de Calafell a Casa és un directori de productes i

serveis amb descomptes exclusius que ofereixen els

establiments del nostre municipi. La compra dels productes es

faran en la mateixa botiga física a través d’un cupó i/o a la

botiga en línia utilitzant un codi descompte.

L'objectiu d'aquesta plataforma és fomentar i potenciar els

comerços de Calafell en el municipi i més enllà de la nostra

comarca. Aquesta iniciativa està impulsada per l’Àrea de

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calafell i amb el

suport de la Diputació de Tarragona.



Objectius

Facilitar als

usuaris una web 

amb molts

productes i 

serveis rebaixats.

Donar a conèixer

els establiments

dins i fora del 

municipi. 

Generar un 

augment en 

vendes dels

establiments

adherits.

Crear una 

comunitat activa i 

participativa dins

de Calafell a Casa.



Funcionament



Funcionament - Llistats

Els visitants a la web de Calafell a Casa tindran al seu abast centenars de productes i serveis amb

descompte que podran cercar utilitzant diferents llistats. 
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Funcionament – Fitxes de producte

Botons de compra

Fitxa de l’establiment

Mètriques visibles

Temps d’expiració



Funcionament – Compra botiga física

Quan usuari decideix anar presencialment a la botiga, se li

facilita un cupó. Aquests se’l pot imprimir o se’l pot

descarregar al telèfon per mostrar-lo a l’establiment.



Funcionament – Compra botiga en línia

Quan un usuari decideix fer la compra en línia, se li facilita

un codi per poder bescanviar el descompte i se’l

redirigeix a la mateixa botiga de l’establiment.



Funcionament – Compra botiga en línia

Un cop l’usuari estigui a la pàgina del producte de la web de la

botiga, es realitzarà el procediment de compra habitual introduint

el codi descompte facilitat a la fitxa de Calafell a Casa.

Camiseta Nike

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. Lorem 
Ipsum has been the industry's standard 
dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen 
book. It has survived not only five 
centuries, but also the leap into electronic 
typesetting, remaining essentially 
unchanged.



Espai privat per establiments



Espai privat per establiments

Accés directe

L’accés de l’espai privat pels establiments se situa en el peu de la pàgina web. Com que únicament els

negocis tenen un espai i per no confondre a l’usuari, l’accés el situem en aquesta part de la web. 



Espai privat per establiments

Accessos directes

Espai de notificacions

generals

Menú general



El formulari del producte



Formulari del producte

Espai per descriure el producte, les seves

funcionalitats i característiques

Espai per descriure l’oferta del producte, els motius i 

els seus beneficis.



Formulari del producte – Compra Física

Generem un cupó que 

l’usuari haurà d’entregar o 

ensenyar a l’establiment per 

fer efectiu el descompte.



Formulari del producte – Compra en línia

L’establiment ha de generar un 

codi exclusiu en la seva web i 

afegir-lo a la casella del formulari.

Ha de ser de màxim 15 lletres*



Formulari del producte - Imatges

Es demana que les imatges del producte es facin amb un fons blanc (si pot ser) i únicament

amb el producte. Nosaltres ens ocuparem d’optimitzar-les i publicar-les el millor possible.

Compartir

una imatge

Compartir

diverses imatges



Edició d’una oferta



Com editem una oferta?

Per tal d’editar una 

oferta, només has 

d’accedir a la pàgina

d’ofertes pujades i 

seleccionar la que 

vulguis editar. 

Quan una oferta

caduqui, sempre

podràs tornar-la a 

publicar.



Com editem una oferta?

Un cop la teva oferta caduqui, sempre podràs

tornar-la a publicar modificant la data.

Aquest botó serveix per 

desactivar una oferta 

publicada.



Accions de difusió i promoció



Accions de difusió i promoció

Tenim preparada una estratègia de màrqueting i comunicació per tal de fer arribar la nostra

iniciativa i els seus productes amb descompte a tanta gent com ens sigui possible.

Tradicional Digital



Amb el suport de:


