LA ZONA

EL MERCAT DIGITAL
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

SI HEU REBUT AQUEST DOSSIER...
...és perquè sou una empresa o entitat amb valors, que creu que per arribar al
canvi social cal una transformació del model de consum que aposti per les
alternatives i el consum conscient

Si aquest esperit forma part de la vostra missió...

seguiu llegint
Des d’Opcions, us oferim formar part d’una cooperativa de serveis per a fer un gran
salt endavant per l’ESS a Catalunya a través de la intercooperació
en comunicació i comercialització
Perquè tenim clar que d’aquesta crisi només en sortirem si ho fem juntes!

OPCIONS, IMPULSEM EL CONSUM CONSCIENT
A Opcions, cooperativa sense afany de lucre, fa més de 20 anys
que investiguem, difonem i oferim avantatges i serveis perquè
sigui més fàcil practicar el consum conscient.

i aquest any

ESTEM IMPULSANT LA ZONA,
EL MERCAT DIGITAL
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

QUI SOM?

+4260

persones sòcies de consum

+35

entitats sòcies de serveis

ARÇ, Som Energia Som Connexió, Som Mobilitat, Sostre Cívic, Celobert, COS Salut,
A Granel, Som Confort Solar, Agència Talaia, Artijoc, Bruna, Diomcoop, Fent País,
Masobert, Quèviure, Konnexiona, Fem ProComuns, Taller Àuria, l’Apòstrof,
Ecomatalasser, Entrem, Human call to action, Iacta, La Fabric@, La Granoteta,
Looky produccions, Oikocrèdit, Olistis, Tres cadires, Cigala, Cíclic Arquitectura,
SaóPrat, Caram Caram, Facto, Mengem amb sentit

Juntes, arribem a + de 300.000 persones de manera directa!
La previsió és ser + de

200 entitats al juny.
HI FALTEU VOSALTRES!

LA ZONA, EL MERCAT SOCIAL DIGITAL
És una de les eines que Opcions està desenvolupant per impulsar i facilitar el consum conscient.
Serà un espai digital on les sòcies de serveis d'Opcions podran oferir els seus productes i serveis a la població de Catalunya.

QUÈ DIFERENCIA LA ZONA DE LA RESTA DE MERCATS DIGITALS?

Inclou aquelles iniciatives
que treballen amb criteris
de sostenibilitat,
responsabilitat social,
proximitat i respecte pel
medi ambient

Informa sobre l'impacte del
consum en els diversos sectors
de consum i quines
alternatives tenim com a
persones, empreses i
administracions públiques

FASES D’EXECUCIÓ
desenvolupament
GENER
FEBRER

Aposta per una
logística
sostenible i una
governança
participativa

Promou la intercooperació i
la visibilització mútua entre
totes les iniciatives de La
Zona, perquè creu que el que
ens fa créixer és la cooperació
i no la competició

SUPORT
test
ABRIL

ENTITATS PROMOTORES

test públic
MAIG

presentació pública
JUNY

El projecte ha rebut, d’entrada, el suport de 120
entitats de l’entorn de l’ESS, el tercer sector i
d’altres organitzacions, així com 200.000€ de la
Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de
Barcelona

Coopdevs (tecnologia), Koiki (logística), Agència Talaia -i el suport de Dies d'Agost i La Pera Comunicació- (comunicació), Fent País
(màrqueting digital), Federació d'Ateneus de Catalunya (desplegament territorial de centres de recollida) i Goteo (campanya de
finançament i formació en digitalització de les entitats). A part del suport de les 18 entitats sòcies de serveis d'Opcions.

AVANTATGES D’INCORPORAR-SE A LA ZONA
MANCOMUNACIÓ DE DESPESES
Entre totes les sòcies de serveis fem possible el desenvolupament i
manteniment de la plataforma.
FACILITACIÓ DE LA LOGÍSTICA
Centralitzem la logística i la seva coordinació, així no cal fer-se
càrrec de tota la gestió que suposa.
VISIBILITAT I PUBLICITAT
Incorporar-se a La Zona, especialment abans de l’inici de la
campanya, implica una major comercialització i visibilització de
l’entitat i dels seus productes o serveis.
MANCOMUNACIÓ DE L’ESFORÇ COMUNICATIU I COMERCIAL
La Zona tindrà el seu propi equip de comunicació. Durà a terme la
tasca comunicativa, comercial i de posicionament de la pàgina.
AMPLIACIÓ DE LA BASE COMERCIAL I VENDA CREUADA
La Zona serà porta d’entrada per arribar a nous públics,
consumidors, entitats i administracions i a la gent que no coneix
l’ESS però que té interès en el consum conscient i vol fer canvis.

I A MÉS...
Venda creuada i visibilització
a través dels catàlegs* de
consum conscient, agrupats
per sectors
+
FAQS sobre la vostra entitat,
producte o servei i sobre el
vostre sector d’activitat
+
Presència a fires, xerrades i
esdeveniments
+
Referència al butlletí
quinzenal d’Opcions
+
Suport en campanyes de
comunicació
+
Màrqueting de continguts a
La Zona

*Els catàlegs donen respostes pràctiques, en diferents sectors, per poder fer canvis fàcils en el consum i poder fer la compra de
productes i la contractació de serveis dins de l’Economia Social i Solidària. S’hi referencien totes les entitats sòcies d’Opcions incloses
en el sector. Les sòcies de serveis també faran difusió d’aquests catàlegs.

I A MÉS, COM A SÒCIES D’OPCIONS
ESTALVI

PUBLICITAT

Disposareu d’un codi promocional
específic per impulsar el consum conscient
entre la vostra base social.

Descompte del 20% en la
contractació d’espais publicitaris
en els diferents canals d’Opcions
(quaderns en paper, web i
butlletins electrònics).

Per cada nova alta de persona sòcia de
consum que tinguem a Opcions provinent de la
vostra base social (amb el vostre codi
promocional), us abonarem* el 50% de la
seva primera quota i el 10% de les futures
quotes.

El vostre codi promocional també us
permetrà millorar la vostra proposta de
valor. Si s’associen a Opcions mitjançant el
codi promocional, la seva primera quota de
sòcia de consum serà:
Sòcia Base

Sòcia Impuls

12€/any
8€/any

40€/any
25€/any

(només el primer any)

(només el primer any)

També podreu oferir a totes les persones que
treballen a la vostra entitat l’oportunitat
d’esdevenir usuàries d’Opcions i gaudir dels
avantatges de consum i dels continguts
digitals exclusius a cost 0€!

+

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
D’IMPACTE
Cada any s’avaluarà la relació
establerta, els compromisos, les
vendes efectuades, etc. a través
d’un informe de seguiment i
impacte i de reunions.

INTERCOOPERACIÓ
Des d’Opcions, treballem per
facilitar el contacte, relació i
establiment de convenis entre
entitats sòcies.
+

ACTIVACIÓ DE LA BASE
SOCIAL I ENTITATS
D’OPCIONS
Des d’Opcions, organitzem
trobades i esdeveniments per a
la base social i possibilitem la
participació en temes de
consum a través de plataformes
digitals.

+

SUPORT A L’ENTITAT
Si inicieu un procés de
finançament, oferim la
possibilitat de fer-vos un aval
d’un valor de fins a 300 €.
+
Podem signar cartes de suport
per a projectes i premis.
+
Us ajudem a trobar socis per
presentar-vos a projectes.

*Per facilitar les gestions, us descomptarem les quantitats corresponents de la vostra quota anual de sòcia de serveis

COM FUNCIONARÀ LA ZONA
SI COMERCIALITZEU
PRODUCTES

SI COMERCIALITZEU
SERVEIS

Des de l’inici podreu:

Des de l’inici podreu:

- crear i editar el vostre perfil
- donar d’alta els vostres productes
- afegir fotografies, preus i estocs

- crear i editar el vostre perfil
- donar d’alta els vostres serveis amb el
formulari que necessiteu per fer
pressupost

La Zona atraurà visites i facilitarà el procés
de compra. Un cop feta la compra:
- rebreu la comanda
- la preparareu
- Koiki passarà a buscar-la
Posteriorment, Koiki efectuarà l’entrega de la
comanda, al domicili o al punt de recollida
La compradora podrà valorar el producte
LaZona s’encarregarà del cobrament (ens
facturareu directament a Opcions)
Tindrem una gestió d’incidències
centralitzada (us derivarem les que us
afectin a vosaltres)

La Zona atraurà visites i quan s’interessin pels
vostres serveis:
- ompliran el formulari
- rebreu les dades al vostre correu
- respondreu la petició amb un
pressupost o proposta concreta
Posteriorment, tindreu una relació bilateral
amb la clienta o usuària per a la contractació,
el cobrament i les incidències
La compradora podrà valorar el servei a La Zona
El cobrament i la gestió d’incidències les fareu
vosaltres directament

*En negreta les accions que us implicarien.

TIPUS D’ALTES I COMANDES QUE TINDREU
La Zona serà un mercat social digital obert a totes les persones, entitats i administracions públiques,
siguin o no sòcies de consum d’Opcions. Tanmateix, convé recordar que les sòcies de serveis
ofereixen un avantatge de consum a les sòcies de consum d’Opcions,
tant en comprar productes com en contractar serveis.
DES DE LA ZONA DIRECTAMENT
Les comandes que us arribin des de La Zona
directament poden ser de dos tipus:
1) De part de SÒCIES DE CONSUM d’OPCIONS:
us vindrà indicat i haureu d’aplicar el descompte o
avantatge de consum.
2) ALTRES tipus de clientes: NO són sòcies de
consum d’Opcions, però adquireixen els vostres
productes/serveis a través de La Zona. En aquests
casos no haureu d’aplicar el descompte o
avantatge de consum.

GRÀCIES A LA ZONA
Hi ha la possiblitat que algunes consumidores us
descobreixin a través de La Zona o d’Opcions i us
contactin directament. En aquests casos, per
ajudar-nos a avaluar l’impacte que generem des de
La Zona us demanarem que els pregunteu com
us han conegut.*
En aquestes situacions no els haureu d’aplicar el
descompte o avantatge de consum.
*Al formulari de contacte o en el procés d’alta: afegiu l’opció de “La
Zona o Opcions” entre les respostes.

En el cas dels productes oferts a La Zona, el descompte serà fix i del 5%, perquè
s’aplica automàticament. En cas dels serveis, serà el que escolliu.

CONDICIONS PER ENTRAR-HI
Per entrar a formar part de La Zona, heu de complir un d’aquests dos requisits*:
FORMAR PART DEL
MAPA PAM A PAM

FER EL
BALANÇ SOCIAL

És una eina col·lectiva que mostra un
mapa amb iniciatives classificades per
sectors (alimentació, habitatge,
serveis, energia, etc.) que permeten
consumir d’acord amb els nostres
valors.

El Balanç Social és una eina de rendició de
comptes i mesura d’impacte social, ambiental i
de bon govern. Avalua, de forma sistemàtica,
objectiva i periòdica, sis característiques de tota
empresa o entitat que vulgui ser socialment
responsable:

L’eina està disponible tant a les
iniciatives, per visibilitzar i publicitar les
seves propostes, com a les persones
consumidores, que accedeixen al mapa
com a recurs per resoldre les seves
necessitats quotidianes i puntuals en
matèria de consum.

1) el funcionament econòmic i la política de lucre
2) la perspectiva de gènere
3) l’equitat i la democràcia interna
4) la sostenibilitat ambiental
5) el compromís social i la cooperació
6) la qualitat del treball.

*En cas que la vostra entitat encara no compleixi aquests requisits, però tingui interès per entrar a La Zona,
no patiu! Caldrà assumir el compromís d’incorporar els criteris de Pam a Pam o fer el Balanç Social en un
termini màxim de 2 anys. Nosaltres us podrem ajudar o acompanyar durant el procés si ho necessiteu.

QUOTES PER FORMAR-NE PART
El procés per formar part de La Zona implica fer-se sòcia de servei d’Opcions. D’aquesta
manera, les entitats passeu a formar part de la cooperativa sense afany de lucre que
impulsa La Zona. Les aportacions que feu com a sòcies de serveis contribueixen a la
seva sostenibilitat i al seu desenvolupament. Es divideixen en dos tipus d’aportacions:

CAPITAL SOCIAL*

QUOTA ANUAL DE SÒCIA DE SERVEIS

Aportació de capital
social: 1.000 €

La quota anual serveix per cobrir les despeses fixes de comunicació i
comercialització conjunta. Proposem fer-la segons la facturació perquè
les sòcies grans ajudin les petites. Per tant, la quota anual és el
sumatori de dos factors:

(amb possibilitat de
fragmentar el pagament
en 4 anys)

1) Import estructural en funció del volum de facturació anual
efectuat fora de La Zona:
· de 0 a 0,5 M: 250 €
· de 0,5 a 0,75 M: 500 €
· de 0,75 a 1 M: 750 €
· > de 1 M: 1.000 €
2) Comissió per comercialització:
· 5% de la facturació anual que la vostra entitat hagi
efectuat des de La Zona

*És una aportació de capital que us valida com a sòcies de serveis i, per tant, com a co-propietàries de la cooperativa. En cas que
algun dia vulgueu donar-vos de baixa com a sòcies, aquest import us serà retornat.

AMB VOSALTRES, HO FAREM POSSIBLE

Ho tenim clar, ens hi sumem!
Omplliu aquest formulari d’alta
amb aquest enllaç:
opcions.coop/form-view/72
o amb el QR:

Ens sona bé i volem ampliar
informació
Inscriviu-vos a alguna de les
presentacions públiques a través
d’aquest enllaç:
opcions.coop/form-view/76
o amb el QR:

Si teniu noves propostes o
dubtes concrets
Envieu un correu a
intercooperacio@opcions.coop

I si coneixeu entitats a qui els pugui interessar
la proposta, envieu-los aquest dossier.
Ens necessitem a totes!

DAVANT LES MÚLTIPLES CRISIS,
NO ESTIGUEU SOLES:
APOSTEM PER LA INTERCOOPERACIÓ
I FEM-HI FRONT JUNTES!
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