
EL PROCÉS ÉS MOLT SENZILL

Usar SocialCommerce és molt ràpid i senzill, només has de seguir aquests passos:

Contracta el servei a la teva oficina de CaixaBank.

Descàrrega l'app SocialCommerce al teu smartphone, tant per a Android com per a iOS, 
i accedeix-hi amb les credencials que et facilitem.

Afegeix-hi tots els productes que vulguis posar a la venda, juntament amb una 
fotografia, un import i una descripció de l'article.

Tria a quines xarxes socials vols vendre els teus productes.

En fer clic en els articles que els interessen, els teus clients arribaran a una pàgina web on 
trobaran tota la informació sobre el producte i podran procedir al pagament.

 

 

CONVERTEIX-TE EN E-COMMERCE SENSE FER CAP ESFORÇ

Amb SocialCommerce podràs vendre en línia a l'instant a través de les teves xarxes socials, sense 
necessitat de tenir una pàgina web. Gràcies a aquesta nova eina, podràs incrementar el teu impacte 
en el mercat, aconseguir més difusió i guanyar consumidors potencials que faran créixer el teu 
negoci. 

Commerce

MULTIPLICA LES TEVES 
VENDES COMENÇANT A 
VENDRE PER INTERNET AMB 
SOCIALCOMMERCE

Màxima seguretat: fes les teves vendes 
amb el sistema 3DSecure, que permet 
autenticar els teus clients.

Tot a la mateixa aplicació: disposa 
d'una app amb la qual podràs manejar 
totes les funcionalitats del servei. Gestiona 
la venda a totes les xarxes, les promocions 
i l'estoc. 

 

AVANTATGES PER AL TEU COMERÇ
Nou canal de venda: obre tot un nou 
món de possibilitats i comença a vendre a 
través de les xarxes socials.

Inversió mínima: ven per Internet sense 
necessitat de crear un web, amb l'estalvi 
que això implica.
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CONDICIONS

Crea el teu canal en línia amb una inversió mínima. 

Amb una quota mensual de només 5 €.

Preu per operació 0,30 € + taxa de descompte.1

MÉS INFORMACIÓ

Per saber-ne més, visita la teva oficina de CaixaBank o consulta tota la informació a 
www.caixabank.es/socialcommerce. 

1. S'aplicarà una comissió de 0,30 € per operació, aplicable només en cas que l'operació  hagi estat realitzada, més la taxa de descompte. 
La taxa de descompte aplicable al comerç depèn de les condicions negociades de manera general per al comerç client. Serveis de mitjans de 
pagament comercialitzats a través de CaixaBank, SA, agent de Comercia Global Payments Entidad de Medios de Pago, SL, amb NIF 
B-65466997, inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 6802. 
El sistema de protecció de fons dels seus clients triat per Comercia Global Payments, EP, SL és el seu dipòsit en un compte separat obert a 
CaixaBank, SA.
Informació vàlida fins al 31-12-2020 a les comunitats autònomes de Navarra, Aragó, La Rioja i Galícia. NRI: 3158-2019/08973.

Per a més informació, consulta
www.CaixaBank.cat/Commerce


