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Cap problema, els establiments comercials adherits 
podran facilitar el teu accés, donar-te d'alta al 
sistema i ja podràs gaudir dels avantatges de la 
targeta de fidelització.

Així de fàcil.
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Des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en 
col·laboració amb les associacions de comerciants 
Barberà Comerç Urbà, Som Comerç Som Barberà i el 
Mercat Municipal 11 de setembre, s'ha posat en 
marxa una nova aplicació per a mòbils, per al foment 
del comerç urbà, amb una novetat molt important, 
com és la possibilitat que la ciutadania disposi d'una 
Targeta de Fidelització comercial.

Coneix els establiments comercials i de serveis de 
Barberà del Vallès.
Un format molt intuïtiu permet veure els establiments 
que t'interessen, cercar-los per categories. Cada 
establiment disposa d'una fitxa concreta amb 
indicació del seus productes, horaris, contacte i 
informació específica i els descomptes disponibles 
amb la targeta de fidelització.

Dona't d'alta a la targeta de fidelització comercial i 
gaudeix de descomptes o promocions que el comerç 
urbà t'ofereix i acumularàs un estalvi amb cada 
compra que facis i ho podràs gastar en futures visites a 
l'establiment.

Crea les teves pròpies rutes i descobreix indrets que 
no freqüentes. Tens la possibilitat de redescobrir la 
ciutat, els seus equipaments, l'entorn natural o el 
patrimoni que ens envolta.

És una targeta virtual que et permet gaudir de 
descomptes que els establiments comercials que 
l'ofereixen et facin i de les promocions que 
estableixin.

Aquesta targeta no està vinculada a cap entitat 
financera i serveix per a tots els establiments 
comercials de Barberà que la vulguin oferir.

És una targeta gratuïta, tant per als establiments com 
per a la ciutadania. 

L'únic requisit que necessites és tenir un telèfon 
mòbil i ja podràs accedir a l'aplicació o també pots 
visitar-la des d'un ordinador.

Descarrega't l'APP amb els codi QR que trobaràs 
en aquest fulletó o visita la web
www.barberadelvalles.cityexperience.es

Si vols activar la teva targeta de fidelització, ves a 
l'apartat "El meu Saldo" i dona't d'alta. Rebràs un 
correu de confirmació i ja disposaràs d'ella.

Quan compris en un establiment integrat, dona el 
teu número de soci i veuràs que porta incorporat un 
codi QR.

El sistema de comprovació és molt senzill. Qui 
disposi de la targeta virtual al mòbil, farà servir un 
codi QR renovat per a cada compra, de manera que 
ningú podrà utilitzar-lo indegudament.
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