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NECESSITES CREAR O 

MILLORAR LA TEVA 

FIDELITZACIÓ DE CLIENTS ?

INCREMENTAR VENDES?

CREAR CAMPANYES I 

QUANTIFICAR RESULTATS?

CANVIAR 

GENERACIONALMENT 

ELS CLIENTS?



CLUB COMPREM AL MERCAT

Què és la targeta client COMPREM AL MERCAT?

La targeta client és un sistema de fidelització que premia de

forma directa als clients que l’utilitzen als establiments

adherits.

El client obté, com a mínim, el 3 % de descompte en totes les

compres que fa als establiments adherits.

Els descomptes obtinguts s’acumulen en la targeta

convertint-se, al moment, en diners que es poden utilitzar

per pagar properes compres als establiments adherits.

El client té accés a tots els sorteigs, descomptes i

promocions especials vinculats a la targeta que es porten a

terme al llarg de l’any.

A través de la pàgina web de l’entitat, el client pot consultar

els diners acumulats a la seva targeta, així com els

moviments fets amb la mateixa.



On puc aconseguir la targeta client COMPREM 

AL MERCAT?

La targeta client és gratuïta i es pot aconseguir a qualsevol

dels establiments adherits així com a la seu de l’entitat

ESPIMSA en l’horari d’atenció al públic.

Com puc consultar els diners acumulats?

Entrant al http://www.tarragonamercat.cat/cat/inici.htm. A

continuació s’obrirà una pàgina que et demana usuari i

contrasenya.

El nom d’usuari correspon al número de la targeta que

figura al dors de la mateixa i la contrasenya, correspon al
número de telèfon aportat pel client en la sol·licitud de la

targeta.

O baixant-te l’APP Moneder del Mercat, que estarà

personalitzat per cada client

CLUB COMPREM AL MERCAT



PLATAFORMA MONEDER

La plataforma moneder.cat és una

aplicació web molt versàtil, innovadora i

econòmica que:

Permet fidelitzar els clients d'un comerç,

d'una associació de comerciants, barri,

ciutat o país.

S'adapta a les necessitats específiques

de cada comerç o associació de

comerciants. Aprofita al màxim el

potencial de les aplicacions per mòbil,

sense oblidar les avantatges de les

targetes de fidelització.

La fidelització dels clients s'aconsegueix

amb comunicació (CRM) i gratificacions

monetàries que els clients poden

acumular per a gastar en els mateixos

comerços, o en altres comerços de

l'associació.

La plataforma Moneder posa a l'abast

del comerç diverses opcions per a
identificar als clients.



Amb la fidelització de clients 

et beneficia i aconsegueixes...

Augmentar 
vendes

Segmentar i 
sorprendre

Ser diferent

Optimitzar la 
teva inversió

Comunicar-te



AMB LA FIDELITZACIÓ DE CLIENTS ACONSEGUEIXES….



AMB LA FIDELITZACIÓ DE CLIENTS ACONSEGUEIXES….

Millorar la Relació

La relació amb el client es torna

més càlida i estreny ja que al client

se li presta un servei excepcional i

existeix una comunicació constant.

Reforçar la teva Marca

Ens permetrà diferenciar-nos dels nostres

competidors i que els nostres clients,

mitjançant les targetes de fidelització, ens

tinguin presents.

Centrar-te en Clients Rendibles

Centrar-nos en els clients més rendibles. Els

clients més rendibles són aquells als quins

dedicarem els esforços de fidelització.

Que et recomanin

Un client satisfet i que se sent

cura va a parlar de la teva marca i

et va a recomanar. Els clients són

els millors ambaixadors

Escoltar als teus Clients

Els clients sempre tenen coses que
ensenyar-nos, devem prendre'ns el

temps per escoltar-les i actuar

donant una solució o sent agraïts.



CREA 
CAMPANYES I 
QUANTIFICA 
RESULTATS
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