
Manual d'inscripció a la Guia Comercial 
de Santa Eulàlia de Ronçana

Per una banda, que els veïns i veïnes del poble tinguin a l'abast tots
els serveis i productes que tenim a Santa Eulàlia.
Per una altra banda, que el sector econòmic de Santa Eulàlia tingui un
directori modern i eficaç on mostrar-se i arribar a un públic major.

La nova Guia Comercial de Santa Eulàlia de Ronçana és una eina que
l'Ajuntament posa a disposició dels comerços i empreses del municipi
amb dos objectius: 

Així doncs, aquest directori no està pensat només per aquells negocis
que tenen un local físic dins l'eix comercial del municipi, sinó també per
totes aquelles empreses i persones autònomes que ofereixen serveis
majoristes o deslocalitzats.

Amb aquest manual us volem donar les indicacions necessàries per fer el
senzill procés d'inscripció a la guia. Només necessitareu 15 minuts.

Per a qualsevol tipus d'incidència, podeu contactar amb nosaltres a
través del formulari de contacte de la pròpia guia.
Comencem!

L'enllaç a la Guia Comercial és www.guiacomercial.ser.cat
Aquesta guia estarà disponible a la pàgina principal de l'Ajuntament i a
l'App mòbil de la qual disposem i que us animem a descarregar-vos.

D'entrada, el que veurem quan entrem al directori és la pàgina principal.
A mà esquerra hi haurà el llistat d'empreses i comerços que estiguin
donats d'alta. A mà dreta, un mapa de Santa Eulàlia on hi apareixeran tots
els comerços ubicats. 

Trobareu una imatge a la següent pàgina.

1.- Entrada a la Guia Comercial

https://guiacomercial.ser.cat/
https://www.ser.cat/
https://www.ser.cat/ajuntament/serveis/telecomunicacions/app-mobil


1.- Pàgina principal de la guia

A la part superior dreta trobarem un botó que diu "ALTA ESTABLIMENT".
Un cop entrem aquí, començarem el procés d'inscripció.

2.- Donar-se d'alta

2.- Pàgina d'alta



Nom comercial del nostre comerç/empresa/negoci.
Un correu electrònic (serà amb el que es crearà el nostre usuari. Us
recomanem que sigui un correu amb el que treballeu habitualment.
No us arribarà cap tipus de correu brossa ni publicitari). Més endavant
podreu posar un correu de contacte amb els clients diferent a aquest.
Una contrasenya, la que decidiu.
Acceptació de la política de dades (autoritzeu que l'Ajuntament desi
les dades de la vostra empresa només amb finalitats institucionals).

En aquest apartat haurem d'emplenar tots els camps que ens apareixen:
1.
2.

3.
4.

Un cop fet aquest procés, rebrem un correu electrònic per confirmar el
nostre compte. 

Un cop haguem validat el nostre compte, accedirem al formulari on hi
podrem posar tota la informació que desitgem.

3.- Omplir el formulari amb la informació del nostre negoci

3.- Formulari d'informació

És el moment de posar totes les dades del nostre negoci perquè els vegi
la clientela. 



Us recomanem que us prengueu el vostre temps per posar tota la
informació en aquest apartat.
Com a informació imprescindible, haurem d'indicar de quin sector
formem part i quina és la nostra activitat. També ens demanarà el nom
comercial (per defecte apareixerà el que hem indicat en el moment de
donar-nos d'alta) i l'adreça del nostre establiment per ubicar-lo al mapa.

De manera voluntària, el formulari ens permet posar-hi molta més
informació, com ara les dades de contacte, les nostres xarxes socials i
un espai on poder-hi escriure tota la informació que vulguem donar
sobre el nostre negoci (en aquest punt us recomanem posar-hi l'horari
d'atenció al públic). Altres camps com l'any d'obertura, el servei a
domicili i el NIF son opcionals i podem triar si posar-ho o no.

Quan poseu l'adreça del vostre establiment, escriviu el nom del carrer, el
número i seguidament hi poseu "Santa Eulàlia de Ronçana". Un cop fet
això, cliqueu la lupa que apareix a mà dreta i comproveu que el mapa situa
de manera correcta l'adreça que heu introduït. 

Si la situa correctament, de manera manual podeu editar l'adreça que us
ha donat el programa. 
Per exemple: canviar Carr. per Carretera, canviar Ronsana per Ronçana, etc.

El pas final és adjuntar el logotip i les imatges de la nostra empresa. A la
part superior del formulari veurem que hi tenim dues pestanyes. Clicant
la de mà dreta arribarem a l'apartat "Imatges i Logo".

És el moment de posar el logotip del nostre comerç o empresa per tal
que sigui molt més visual. Les imatges han de tenir una mida mínima
perquè el programa les accepti.

4.- Imatges i logotip

El logotip només serà visible dins la vostra fitxa. En la pàgina principal de la
Guia Comercial es mostrarà la primera fotografia que poseu a l'apartat
"Imatges". Si no poseu cap foto, el programa en posarà una per defecte.



Un cop haguem omplert tota la informació i haguem posat les imatges
del nostre negoci, hem de clicar el botó "Guardar" que trobarem a la part
inferior esquerra.

Enhorabona, la vostra feina ja està feta!

Si tornem a la pàgina principal de la Guia Comercial veurem que el vostre
negoci encara no hi apareix.
El pas final el fa l'equip de comunicació de l'Ajuntament, que és qui fa
la validació final de la fitxa del vostre negoci. En aquest punt, es
comprova que tota la informació estigui ben escrita, la direcció sigui
correcta i altres qüestions formals. Un cop validat, el comerç o empresa
passa a formar part del directori.

5.- Validació final

4.- Formulari d'imatges

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana us dona les gràcies per formar
part d'aquest directori. Per nosaltres és important fer costat al teixit
comercial i econòmic del nostre poble. Esperem que aquesta eina us sigui
útil, sobretot en aquests moments tan complicats.


