El Consell i la Pimef presenten la web del programa Compra a Casa per apropar més els petits comerços
dimecres, 19 de febrer de 2020 14:29

La vicepresidenta primera del Consell i consellera de Comerç, Ana Juan, ha presentat avui
juntament amb el president de la Pimef, Josep Mayans, i la gerent de la Pimef, Lidia Álvarez, la
web del programa Compra a Casa www.compraacasa.com .

En la presentació Ana Juan ha destacat que “es tracta d'una eina que permetre en un sol clic
apropar una mica més el petit comerç de l'illa als ciutadans". “Comprar al comerç local és
també afavorir l'ocupació laboral així com impulsar el producte local. Quan parlem de
sostenibilitat també estem parlant de tenir cura d'aquests productes a través dels negocis i
empreses locals", ha senyalat Juan. La consellera de Comerç ha recordat que l'elaboració
d'aquesta web formava part del projecte de Joves Qualificats fet l'any passat per dues joves
impulsat des del Consell de Formentera. Juan ha agraït la feina feta per les joves Alba Portas i
Maria Antònia Martorell.

A la web Compra a Casa els clients i usuaris poden localitzar els comerços tant en un mapa, on
estan ubicats, com en una relació dels mateixos dividits per tipologies i zones. A més, poden
consultar una fitxa de cada establiment on apareix la seva informació bàsica així com productes
destacats, ofertes, etc. La web està feta en dos idiomes: català i castellà.

El president de la Pimef ha destacat “l'èxit d'aquesta targeta, que avui en dia té 2.455 usuaris,
la quarta part de la població de l'illa, el que indica l'alt grau de fidelització”. Mayans ha recordat
que en l'actualitat hi ha trenta comerços adherits i ha animat al fet que “se sumin més, sobretot
amb aquesta nova eina”.

Per la seva banda, Lidia Álvarez, ha explicat el funcionament de la web i ha senyalat que els
usuaris també poden sol·licitar la targeta a través de la web i també poden comprovar l'estat de
la targeta, les seves compres i els descomptes.

Campanya d'Hivern
Per altra banda, a la presentació de la web s'ha recordat que està en marxa la nova Campanya
d'Hivern, que té com a objectiu incentivar les vendes aquests mesos. D'aquesta manera, totes
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les compres que es realitzin en un dels establiments adherits al programa Compra a Casa
durant l'última setmana de cada mes, fins al març, podran accedir al sorteig d’una tarjeta de
regal per valor de 50 euros. Per això han de fer una compra mínima de 15€. El proper sorteig,
el de febrer, es realitzarà la primera setmana de març; i el de març, la primera setmana d'abril.
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