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BOTIGUES
ecologiques
(cooperatives)
BOTIGUES DE
PROXIMITAT

supermercats
sense plastic
comerç
just

tramits
administratius

Les Mercedes és una cooperativa sense ànims de lucre. Som 6 dones especialitzades en
tours educatius i el CoVid 19 ens ha obligat a reciclar-nos per trobar un nou camí
laboral. Oferim un servei de missatgeria d'última milla ètica, inclusiva i sostenible,
basada en un model dirigit en prioritat a comerços de primera necessitat i a botigues de
proximitat, oficines o estudis. Aportem valor al sector oferint-li més perspectiva de
gènere des d'una mirada feminista. Volem contribuir a crear una ciutat cada vegada
més verda i saludable i ser capaces de generar ocupació d'una manera digna a curt i
mitjà termini. Decidim treballar posant la persona en el centre, donant visibilitat a dones
i col·lectius vulnerables i precaritzats i escollim la bicicleta com a transport del futur.
Ens definim com un nexe d'unió tant en el món físic com digital entre el veí i el seu entorn
immediat: el barri.
Per això hem creat per els negocis de proximitat un aparador online on els seus clients
tinguin la possibilitat de connectar directament amb ells i fer les seves comandes a
través del whatsapp.

LLISTA PREUS PROFESSIONALS
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MERCEDES (1 SERVEI)
KM0 (el teu barri)
ZONA XL
PAQUET (10 SERVEIS)
KM0 (tarifa plana)
ZONA XL - 5%
PAQUET (20 SERVEIS)
KM0 (tarifa plana)
ZONA XL - 10%

CAMP DE
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PROVENÇAL
DEL POBLENOU
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24 H

EXPRESS 3H

4,50 €/u
5,70 €/u
24 H
45,00 €
54,20€ (5,42€/u)
24 H
90,00 €
102,60€ (5,13€/u)

+ 1€
+2€
EXPRESS 3H
+ 1 € x servei
+ 2 € x servei
EXPRESS 3H
+ 1 € x servei
+ 2 € x servei

*Aquests preus no tenen iva. Els packs tenen una caducitat de 3 mesos.Volum de la nostra cistella: 38x22x38cm.
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LES NOSTRES TARIFES
Treballem amb 2 tipus de tarifes que combinen 2 criteris: la zona i el temps en
què s’ha de fer l’entrega. Treballem de dilluns a dissabte de 10h a 20h.
La zona KM0 és la tarifa plana per tots els repartiments dins el teu barri (un
radi d’1 km aproximadament).
La zona XL és per la resta de barris on repartim que tenen un preu més alt tot i
que l’hem ajustat perquè sigui atractiu. També podrieu comprar paquets.
La tarifa 24h, comandes d’un dia per l’altre o fetes abans de les 12:30h del
mateix dia (sempre que tinguem disponibilitat).
La tarifa 3h o Express, són les entregues de caràcter urgent que es faran en
menys de 3h (entrega i recollida).

VOLUM CISTELLA:
38x22x38cm.
Sobres o paquets
fins a 9 Kg.

Les comandes es fan per whatsapp al número: +34625509631 indicant la direcció d’entrega,
l’horari de recollida i el tipus de paquet.
+34 625 509 631 I hola@mensajerialesmercedes.com I mensajerialesmercedes.com

GUIA PER BARRIS
MERCEDES
GUIA PER BARRIS

7,00 €/mes

* GUIA PER BARRIS del lloc web Les Mercedes. Volem ser un nexe d’unió tant en el món físic
com en el digital, entre el veí i el seu entorn inmediat: el barri. Per això hem creat un aparador
digital on els clients tinguin la possibilitat de connectar directament amb els negocis i fer les
seves comandes a través del telèfon mòbil. Existeixen alternatives a les app o botigues online.
Oferim assessorament per fer el cobrament a partir d’altres plataformes de pagament (bizum,
verse, Social Comerce, etc).
* COM APAREIXARÀS A LA GUIA?
http://mensajerialesmercedes.com/guia-por-barrios.htm
Cada negoci dispondrà de un url pròpia dins les Mercedes: Exemple:
http://mensajerialesmercedes.com/mirilla.htm
En aquest aparador digital hi haurà:
- Un logotip i una fotografia
- Descripció del restaurant o local
- Web, horaris i telèfon
- Link directe al WhatsApp del comerç per tal de fer comandes
- Carta en pdf dels restaurants o llista de preus de les botigues per descarregar
El manteniment, el servei i l'assessorament per estar a la guia / plataforma serà de 7€ al mes +
iva per negoci i es pagarà un cop per trimestre. La carta dels restaurants o tarifes de preus de
botigues es podrà canviar una vegada al mes sense cost, igual que fotografies o dades
de contacte.
ALTRES SERVEIS INCLOSOS:
* SERVEI CONFIRMACIÓ D’ENTREGA: Quan la Mercedes reculli el paquet de l’establiment
s’enviarà un SMS automàtic al client final conforme la comanda és de camí. Quan s’hagi
entregat la comanda, automàticament el negoci rebrà un SMS conforme el paquet ha
sigut entregat.
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