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El comerç torroellenc fa el salt a la venda online amb una
plataforma conjunta
Volen complementar la venda de proximitat des del portal decomprespertorroella.com

Els botiguers de Torroella de Montgrí fan un pas més en la seva voluntat de ser competitius i visibilitzar
la seva àmplia oferta, i aquesta setmana han estrenat un botiga en línia
https://decomprespertorroella.com, inspirada en les plataformes de comerç electrònic més conegudes.
D'aquesta manera es volen adaptar als nous hàbits de consum i complementar el valor afegit del servei
presencial que, d'entrada, és un dels trets diferencials del comerç de proximitat.

La plataforma ha
arrencat amb 11 establiments, tot i que s'anirà incrementant progressivament. La iniciativa ha estat
impulsada per l'associació Montgrí Comerç i l'eina ha estat desenvolupada per l’empresa de
desenvolupament web Bitweb. L’associació Montgrí Comerç rep suport econòmic per les seves activitats
de dinamització comercial tant de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, com del Departament d'Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’una de les primeres plataformes catalanes de comerç online per a municipis. A banda de
promoure les vendes, la iniciativa vol reforçar el caràcter innovador que té el comerç local torroellenc i
oferir als membres de l'entitat un instrument mancomunat que els faciliti el salt a la venda en línia, d'una
manera senzilla, aplicant criteris d'economia d'escala, per ampliar les seves possibilitats de venda.
Els usuaris podran fer compres conjuntes i rebre-ho tot en un sol enviament. També podran utilitzar un
sol compte d'usuari global, i no cal crear un compte per a cada botiga. El cercador superior, a més, no es

limita a trobar productes dins el web d'una botiga, és molt més complert. Cercant un terme mostrarà, en
pocs segons, els resultats de totes les botigues amb imatge, títol, botiga i preu del producte sense haver
de prémer enlloc. Hi haurà un punt físic de recollida de compres al c. Sant Agustí, 39.
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