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Plataforma de 
venda local i 
d’informació 
de proximitat
Baixmontseny.cat és una platafor-
ma de venda en línia per a 
comerços i botiguers dels munici-
pis que engloben la comarca del 
Baix Montseny. Es tracta d'un portal 
web del tipus Marketplace per tal 
que els veïns de la zona puguin 
trobar en un únic lloc els productes 
i serveis del seu poble i voltants i 
que puguin comprar còmodament 
i amb un servei de repartiment uni-
ficat tot allò que necessiten mentre 
donen suport al comerç local.

La plataforma compta també amb 
una zona d'agenda cultural i esde-
veniments per tal que les associa-
cions, entitats, artistes i artesans de 
la comarca puguin penjar els seus 
actes i accedir al màxim públic po-
tencial de l'àrea d'influència al que 
ens adrecem.

89.027
habitants

1
territori

17
municipis

Baixmontseny.cat
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Per a comerciants, botiguers i empresaris

2
comarques

Funcionalitats
Botiga pròpia dins la plataforma per a la 
venda dels seus productes i serveis

Plataforma de gestió de productes amb 
altes i modificacions massives i possibilitat 
de connectar els seus sistemes de gestió 
amb la plataforma (segons disponibilitat)

Gestió de comandes i enviaments

Per a entitats i associacions
Accés gratuït a la plataforma 

Calendari i agenda d’esdeveniments

Possibilitat de comunicar esdeveniments 
als usuaris de la plataforma mitjançant 
canals de comunicació online

Sistema de comunicació amb els usuaris / 
clients

Promoció i comunicació online permanent 
de la plataforma i tots els seus associats

Sistema de puntuació de productes i del 
servei de cada botiga

Venda d’entrades a espectacles o esdeveni-
ments organitzats per l’entitat

Promoció i comunicació online permanent 
de la plataforma i tots els seus associats

2
comarques

Per a client final
Accés gratuït i permanent a milers de 
productes de botiguers i petits comerciants 
del Baix Montseny

Compra unificada en diferents establiments

Sistema d’enviaments centralitzat. Fes la 
teva compra en diferents botigues i rep un 
sol paquet. 

Atenció personalitzada de cada botiguer i 
comerç

Accés a promocions úniques de la plataforma

... i el més important, la satisfacció d’ajudar al 
comerç de proximitat adquirint productes de 
primera qualitat!
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Model de negoci
BaixMontseny.cat s’encarregarà del desenvolupament i manteniment de la 
plataforma, de la promoció conjunta del Market Place i l’agenda, la comuni-
cació amb client final, la publicitat online i l’allotjament. 

Aquests costos es sufragaran per una banda amb les subscripcions mensuals 
dels comptes propietaris i per una altra amb una comissió per cadascuna de 
les vendes que es farà a la plataforma. Els imports mínims i els percentatges es 
definiran en funció de la categoria de producte  (entre un 2 i un 7%).

Comissions per venda

Es proposa la integració de Stripe a BaixMontseny.cat com a sistema de paga-
ment. Hi haurà una passarel·la de cobrament centralitzada i gestionada per 
BaixMontseny.cat que s’encarregarà de fer els cobraments i distribuir 
automàticament les comissions, els costos d’enviament a l’empresa que s’en-
carregui de la logística i la resta de l’import al venedor.

El càlcul de comissions serà completament transparent i s’aplicaran les tarifes 
de Stripe en tot moment: https://stripe.com/es/connect/pricing

Comissions TPV

Els costos de subscripció a la plataforma inclouen el manteniment tècnic de la 
mateixa i l’allotjament, així com la seva evolució per a adaptar-la a possibles 
noves normatives o canvis legislatius.

Manteniment de la plataforma
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Subscripcions

Usuari propietari
Accés des de 20€ al mes 
si et subscrius abans del 

30 de setembre

Enviaments
Baixmontseny.cat comptarà amb un sistema de recollida 
i repartiment unificats, de manera que un client que faci 
una comanda amb productes de diversos comerciants, 
rebrà un únic paquet o caixa i per tant, les despeses d’en-
viament que haurà de suportar seran menors. 

Les comandes que arribin i es preparin abans de les 11h del matí es podran 
entregar el mateix dia. La resta de comandes s’entregaran en 24 hores (en 
funció de la disponibilitat i temps de preparació de cada producte).

des de
29,90€
20€
al mes

Usuari entitat
Accés gratuït per a publicar esdeveni-

ments. Si més endavant s’inclou la 
venda d’entrades a esdeveniments i 

l’usuari vol accedir a aquesta funcional-
itat tindrà un cost mensual

GRATIS

Usuari final
L’usuari final tindrà 

accés gratuït

GRATIS
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Xarxes socials, SEO i continguts

2
comarques

Comunicacio
Publicació 3-4 cops per setmana d’entra-
des a Facebook, Instagram i Twitter. S’es-
tudiarà la possibilitat de crear un perfil a 
YouTube.

Enviament d’una newsletter setmanal 
amb els esdeveniments destacats

Enviament d’una newsletter setmanal 
amb productes destacats / patrocinats

Publicitat

Slider pàgina principal

Productes promocionats a la pàgina 
principal

Productes promocionats a la pàgina de 
detall d’un producte

Monitorització SEO i millora constant dels 
continguts i elements que influeixen en el 
posicionament en cercadors.

Entrada setmanal al blog / notícies

Gestió dels esdeveniments (aprovació, 
comentaris, etc.)

'

L’equip de BaixMontseny.cat es compromet a promocionar l’activitat de la 
plataforma mitjançant canals de comunicació online de forma constant:

La publicitat serà un servei addicional que oferirà la plataforma BaixMontseny.cat 
pels seus usuaris professionals. Hi haurà diferents categories d’anuncis:

Banner principal capçalera

2 bànners al peu de pàgina

Productes destacats a la newsletter que 
s’enviarà setmanalment als usuaris

Les tarifes de publicitat es definiran properament.
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'

Es tindrà en consideració a mida que la plataforma agafi volum de vendes i 
usuaris nets la creació d’un departament dedicat d’atenció a l’usuari.

Atencio a l'usuari

Contacte i suport amb l’usuari 
client propietari

Ajuda amb comandes

Ajuda amb gestió de productes

Ajuda amb gestió d’enviaments

Ajuda amb contractació de publici-
tat i altres serveis de la plataforma

Suport amb el client final

Possibilitat d’incorporar 
un xat a la plataforma web

Horari de 9.00h a 18h
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