• Formar part de l’associació us identificarà com a establiment compromès amb Sitges i el seu comerç.
• Formar part del col•lectiu de comerciants et permetrà que gestionem els teus interessos davant de les
administracions, municipal, Generalitat, Diputació i de l’Estat; així com altres entitats públiques i privades.
Ho fem mitjançant el diàleg i la col•laboració.
• Des de Sitges Comerç treballem subvencions municipals per ajudar al sector comercial i disposem
d’informació d’ajuts d’altres administracions públiques com la Generalitat.
• Visibilitat online del teu establiment amb imatges, informació i serveis,
al directori comercial (WEB) de l’associació, també a les xarxes socials,
gràcies a la nostra estratègia en màrqueting digital que afavoreix
als establiments associats.
• Disposaràs d’elements distintius que mostraran la teva adhesió a
l’associació i a les campanyes promocionals.
• Rebràs informació setmanalment sobre les nostres activitats
i sobre tot allò que t’interessa del sector del comerç i els serveis.

• Podràs facilitar les compres als teus clients obsequiant tiquets d’aparcament que et subministrarem
amb condicions molt especials i exclusives, zona blava i aparcaments privats.
• Participant de les iniciatives de Sitges Comerç, poses en valor la cultura, el
comerç, la solidaritat i la socialització de la Vila.
• Tindràs accés a serveis a preus diferencials gràcies als acords que estem
treballant amb entitats bancaris, d’assegurances, mútues mèdiques, etc...
• Podràs ampliar els teus coneixements i els de les persones del teu equip
gràcies al programa de formació dissenyat especialment pel col·lectiu
amb la col·laboració del nostre ajuntament.
• Seràs partícep de les campanyes solidàries que organitza l’associació
i del seu programa de responsabilitat social corporativa.
• Sitges Comerç va posar en marxa, els primers dies de la pandèmia, el directori
digital “slowshopping.cat”, per donar visibilitat a tots els establiments de Sitges que
fan repartiment a domicili, pots adherir-te de manera gratuïta.

• Sabem que una associació professionalitzada amb personal que treballi per aconseguir els objectius
de la nostra entitat és imprescindible ja que el dia a dia de la junta i la resta d’associats
no permeten una dedicació que ens porti a assolir els reptes del nostre sector.
Per aquest motiu, Sitges Comerç ja disposa d’un gerent que està treballant
per aconseguir aquests objectius, en quan sigui possible també
es contractarà una persona per dur a terme tasques administratives
i de captació de nous associats.
• Tenir veu i vot a les diferents taules de diàleg de la nostra Vila, com el
Consell comarcal, taula de treball de Turisme de Sitges, que promou
accions entre les diferents associacions locals (hosteleria, platges, comerç...),
i en totes aquelles que es puguin crear en el futur, Sitges Comerç tindrà
un interlocutor.

• Per aconseguir el suport econòmic de les administracions públiques, és imprescindible que els associats també contribueixin econòmicament en els projectes i iniciatives que es proposin, la inversió proposada per cada associat és una quota mensual de 30€. A partir del mes d’octubre es cobrarà una quota
d’entrada de 50€, a tots els nous associats. Aquesta quota serà gratuïta durant els mesos de juliol i agost.
• Sempre hi haurà una junta directiva que serà l’encarregada de conèixer les necessitats dels associats,
coordinar les accions a dur a terme i en general el funcionament normal de l’entitat. En aquests moments
està formada per 6 persones, més el gerent de l’associació.

President: Carlos Prieto, Omm.
Secretaria: Maria del Carme Asuar, Nunue Sitges.
Tresorera: Sonia Roma, Ferran sport.
Vocal: Isabel Vilalta, Flanes y Fresones.
Vocal: Noelia Jimenez, outfitsitges.
Vocal: Silvia Samarin, Amancay.
Gerent: Jesús Carballo

• Sitges Comerç estudiarà la implantació d’una targeta de fidelització que es podrà utilitzar exclusivament
al establiments associats, d’aquesta manera podràs fer contents als teus clients,
que creuen en el nostre model de comerç i aconseguir que tornin a fer les
compres i els fidelitzis.
• L’associació està treballant conjuntament amb altres entitats catalanes en
un projecte per implantar un Marketplace a nivell de Catalunya que donarà
l’oportunitat d’obrir els vostres comerços a un món cada vegada més digital
i global, facilitant la venda online dels vostres productes i serveis.
• Una vegada superada la pandèmia del covid-19:
Podràs participar de les nostres iniciatives com, Markets del comerç associat,
Estocs a fora, Black Friday, Shopping night, Trenet, decoració de Nadal, etc.

CONTACTA’NS!
e-mail: hola@sitgescomerc.cat
www.sitgescomerc.cat
693 063 416

