
Santa Eulàlia Comerç, és una entitat sense ànim de lucre, amb més de 25
anys d’història. Des del nostre començament hem treballat per incentivar les
vendes i enfortir el teixit comercial de Santa Eulàlia.

L’11 de novembre de 2003 el Grup de Comerciants de Santa Eulàlia va fer un
pas endavant en iniciar el seu pla de dinamització comercial, el segon a la
nostra ciutat, amb la intenció de continuar impulsant l’activitat comercial al
barri.

Amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya cada any es treballa amb un Pla d’Actuacions
executant diverses activitats amb la finalitat de dinamitzar el comerç.

Els nostres objectius són potenciar el comerç de proximitat, posicionant a
Santa Eulàlia com primera opció de compra dels residents i treballadors del
barri, i remarcant la importància de tenir a l’abast un comerç que prioritza els
valors del tracte personal i la qualitat del seu servei. 

QUI SOM?

A ON ESTEM?
El Grup de comerciants de Santa Eulàlia té les seves oficines a la plaça
Milagros Consarnau i Sabaté núm. 6 de L’Hospitalet.

Contacta amb nosaltres;

Segueix-nos a les xarxes socials;

mailto:info@santaeulaliacomerc.com
tel:930298898
tel:669186862
https://www.facebook.com/santaeulaliacomerc
https://www.instagram.com/santaeulaliacomerc/
https://twitter.com/eulaliacomerc


AVANTATGES DE FORMAR PART DE
SANTA EULÀLIA COMERÇ

Participació voluntària i gratuïta a totes les campanyes que realitza
l’associació.

Espai en la web de l’entitat.

Promoció a les xarxes socials de l’entitat Instagram, Facebook i Twitter.

Bosses de paper corporatives.

Tiquets Pàrquing Regasa Pl. Francesc Macià, per poder regalar als
clients.

Tramitació de subvencions: informació i assessorament de personalitat
per a tramitar subvencions de l’Ajuntament, Generalitat i Diputació.

Informació actualitzada sobre les normatives comercials, assessorament
en l’àmbit laboral, fiscal o jurídic.

Formació gratuïta. Oferim cursos sobre gestió administrativa d’un
comerç, xarxes socials, e-comerce, etc.

Laia Card. Tenim una targeta de fidelització amb descomptes
d’establiments associats per als clients.

Col·laboració amb Ampas de Santa Eulàlia, en una campanya de difusió
dels nostres establiments amb avantatges per a tothom que tingui el
carnet vigent de l’Ampa.

Newsletter setmanal, que s’envia a més de 1.600 clients potencials, amb
publicitat de productes o serveis dels nostres associats.

Si formes part del Grup de comerciants de Santa Eulàlia tindràs:

VOLS FORMAR PART DE SANTA EULÀLIA
COMERÇ?
No perdis l’oportunitat de formar part del teixit associatiu del barri de Santa
Eulàlia.

Posa-t’hi en contacte amb nosaltres i t’hi informarem de com unir-te al Grup
de comerciants de Santa Eulàlia.

mailto:info@santaeulaliacomerc.com
tel:930298898

