
AVANTATGES  
I SERVEIS

 + INFORMACIÓ
Passatge Antoni Sabaté Mill, núm.1 
Vilafranca del Penedès
T. 93 892 23 98
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 11.00 h.
www.centrevila.org o www.vilafrancacomerc.cat



 PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ
Centre Vila proporciona als associats eines de promoció 
i dinamització dels establiments.

Campanyes i activitats promocionals amb gran 
desplegament publicitari
•	Campanya de Nadal
•	Dues campanyes de Rebaixes (estiu i hivern)
•	Dues festes de la Botiga al Carrer (estiu i hivern) 
•	Dues fires Fora Estocs (estiu i hivern)
•	Campanya de Sant Jordi
•	Participació activa en les festes locals i actes culturals 

(festa major, Fira del Gall, Vijazz...)
•	Concerts i música al centre
•	Animació i tallers pels carrers del centre
•	 Shopping night
•	Black Friday
•	 Entre d’altres

Difusió on line
•	 Informació de l’establiment i enllaç amb el lloc web 

propi dins la plana web de Centre Vila
•	Xarxes socials (Facebook, i properament Instagram)

Presència en mitjans de comunicació
•	 Televisió, i ràdio local i comarcal
•	Premsa escrita local i comarcal i, en determinades 

campanyes, premsa generalista 

Vals d’aparcament per fidelitzar els clients amb un cost 
inferior per a l’associat
•	Pàrquings Saba (cinc aparcaments en el perímentre 

del Centre Vila)
•	 Zona blava

 CENTRAL DE SERVEIS
Centre Vila posa a disposició de l’associat un seguit de 
serveis adreçats a la millora pròpia de l’establiment i 
del servei i atenció al client. Mitjançant convenis amb 
diferents empreses oferim:

Assessorament fiscal i comercial
•	Declaracions fiscals
•	Comptabilitats
•	Auditories financeres
•	Gestió, confecció, tramitació nòmines, altes, baixes, 

seguretat social...
•	Planificacions financeres

Assessorament jurídic
•	Àmbit civil, penal, mercantil i laboral, i contenciós 

administratiu
•	Primera consulta gratuïta
•	Descomptes en honoraris

Assegurances / Protecció
•	 Tarifes especials en assegurances d’assistència 

sanitària
•	Descomptes en assegurances al comerç/establiment 

i extensiva als particulars vinculats al propi establiment
•	AXA assegurances

Serveis integrals
•	 Llei de Protecció de Dades
•	Recerca i tramitació de subvencions
•	Cursos de formació
•	Descomptes en riscos laborals
•	 Servei d’aparcament per a l’associat
•	Descomptes en aparcaments Saba mitjançant 

abonaments mensuals per als titulars i treballadors dels 
establiments

•	Assessorament i gestió de locals buits

Altres
•	Col·laboració amb El Casal Societat La Principal.

 FINANCERS
Centre Vila té un acord amb el Banc de Sabadell que 
permet oferir condicions especials en els tràmits financers 
necessaris per a la seva activitat:
•	Cobertura de les necessitats financeres derivades de 

l’activitat comercial
•	 Finançament per a l’adquisició de béns d’equipament
•	Préstecs personals, leasing, línies de crèdit
•	 Terminals de punts de venda (datàfons)
•	Gestions de cobrament

 QUI SOM
El programa de fidelització Vilafranca Comerç 
permet que qualsevol comerç, grup o associació, 
independentment del seu tamany, pugui disposar 
d’un sistema propi de fidelització i captació de 
clients, que genera dades i informació, i que permet 
vincular-se amb altres botigues o equipaments d’una 
mateixa població.

 QUÈ PERMET FER LA TARGETA VILAFRANCA 
COMERÇ?

•	Acumular € virtuals a través de descomptes per a 
futures compres a la mateixa botiga.

•	Disposar d’una base de dades de clients pròpia.
•	Enviar e-mails, newsletters i sms als clients.
•	Crear campanyes segmentades i sortejos.
•	Crear i publicar promocions a la web pública de 

la targeta.
•	Generar dades estadístiques.
•	Generar targetes regal de l’establiments.
•	Crear campanyes creuades entre botigues.
•	

 UN PROGRAMA DE GESTIÓ
•	Gestió de proveïdors (article de venda)
•	Altres proveïdors (llum, lloguer, assegurances...)
•	Articles de compra. El software permet codificar i 

etiquetar amb codi de barres. No mitjans manuals, 
per tal de facilitar el procés de venda i gestionar 
estocs.

•	Gestió d’estocs.
•	Venda. El software servirà de Tpv i permetrà fer 

vendes a clients que tinguin targeta de fidelització 
i als que no la tinguin.

•	 Impressió de tiquets, on constaran els euros virtuals 
de què el client disposa a l’establiment.

•	 Llistat per facilitar la confecció d’impostos (IVA, 
Recàrrecs equivalents).

 REQUISITS
El sistema treballa en entorn web i, per tant, no 
necessita cap instal·lació de programes. L’única 
cosa indispensable és un ordinador o tablet i una 
connexió a internet mitjançant ADSL. El programa 
funciona amb claus d’accés des de qualsevol 
dispositiu.

 A QUI ENS ADRECEM?
A totes les empreses de Vilafranca del Penedès.

 QUÈ OFERIM?
•	Activació del programa de fidelització
•	Una pàgina web pública
•	Manual d’utilització del programa
•	Els protocols de la gestió de les dades
•	Formar part d’una xarxa de municipis i territoris que 

ja tenen implantada la targeta: Vic, Val d’Aran, 
Empordà, Targeta Compradors...

•	Formació específica per a comerciants
•	Suport i gestió en el desenvolupament de la 

comunicació i publicitat de l’eina
•	Possibilitat d’externalitzar els serveis de creació de 

campanyes promocionals
•	Compres conjuntes de material de producció

L’ASSOCIAT DE CENTRE VILA GAUDEIX  
DELS SEGÜENTS SERVEIS:

TARGETA VILAFRANCA COMERÇ
L’EINA DE FIDELITZACIÓ DEFINITIVA


