


L’eina pel 
teu negoci, 
el marketplace 
per la teva 
ciutat.

Sense comissions
Sense cost per vendes
Sense inversió web



És un multimarketplace de venda 
online, posicionament i reserva, 
desenvolupada i destinada 
a donar un servei de proximitat 
de restauradors amb els clients 
a la ciutat de Sant Cugat, 

SENSE COMISSIONS.

Què és
Sant Cugat a casa?



Què vol dir
SENSE COMISSIONS?

Exactament això: SENSE COMISSIONS.

El software de Sant Cugat a Casa està dissenyat 
perquè cada negoci tingui la seva passarel·la 
de pagament connectada al seu banc.

D’aquesta manera, el restaurant cobrarà 
íntegrament l’import de les seves comandes, 
i ho rebrà al mateix moment de la compra.

Els cobraments, els descomptes, 
les ofertes i les devolucions seran gestionades
pel mateix restaurant.
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Com funciona?





Quins avantatges
té Sant Cugat a Casa?

1. Guia gastronòmica Oficial de Sant Cugat.
   Informació, venda i reserves.

2. Gestiona el teu perfil de forma autònoma. 
   Horaris, info, vacances, carta, fotografies, al·lèrgens, opcions, extres...

3. Connecta directament el teu banc mitjançant el teu TPV virtual. 
   Facturació directa vendes online, sense intermediaris.

4. Tracte directe amb els clients. 
   Informació directa i confidencial amb els clients propis.

5. Presència i posicionament. 
   Connexió amb la web del restaurant, les xarxes i publicitat.

6. Preus especials i exclusius de d’altres empreses. 
   Des de TPV’s, impremtes, transport... preus exclusius pels adherits.



Connecta el teu perfil  
amb el teu repartiment

Enllaçat amb
les entregues

Sant Cugat a casa et permet
vincular el teu sistema de 
repartiment amb les teves vendes,
perquè el delivery sigui més
comunicatiu entre empreses.

...
PickandPlace (repartiment local), Encobox... 
Sigui quin sigui el teu sistema, 
si disposa de connexió API*, 
ens podem conectar.

* Les connexions amb altres plataformes que no estiguin contemplades per Sant 
Cugat a Casa o el desenvolupament tecnològic per realitzar aquestes integracions, 
es realitzaran sota petició amb un estudi previ de viabilitat en cost o temps de treball.



RECOMENAT

59€*37€* a consultar
SCG MARKET MINI SCG MARKET COMPLET SCG MARKET PERSONALITZAT

* Cànon mensual sense IVA.

+   Perfil i targeta market

+   Backoffice propi

+   Connexió botiga interna

+   Optimització SEO

+   Info. clients/comandes

+   Connexió repartiment local

+   Perfil i targeta market

+   Backoffice propi

+   Connexió botiga interna

+   Optimització SEO

+   Info. clients/comandes

+   Connexió repartiment local

+   Perfil i targeta market

+   Backoffice propi

+   Connexió botiga interna

+   Optimització SEO

+   Info. clients/comandes

+   API de repartiment extern

De 0 a 7 vendes/mes vendes/mes il·limitades vendes/mes il·limitades

Escull el teu plan
Sant Cugat a Casa



Respostes
Sant Cugat a Casa

+   Les comandes arribaran al restaurant via email i Telegram. 
Si el restaurant té TPV, podem enviar les comandes al seu TPV, estudiant sempre les 
opcions disponibles i les tecnologies desenvolupades.

+   Si no hi ha possibilitat de connexió, les comandes arribaran via email. 
En cada cas buscarem conjuntament la millor connexió possible.

+   La connexió amb el transport contempla 4 opcions.  
1: Connexió amb transport local Pickandplace directe des de Sant Cugat a Casa 
2: Connexió amb plataformes com Stuart des de Sant Cugat a Casa 
3: Repartiment propi amb API d’integració (a valorar) 
4: Repartiment propi sense integració amb comunicació email/comanda.

+   La informació dels clients serà a la comanda.  
D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i informant l’usuari prèviament, les dades 
dels clients seran compartides i confidencials entre Sant Cugat a Casa i el restaurant, 
informant a transport de les dades necessàries per realitzar un bon repartiment.



+   Sant Cugat a Casa li donarà les eines de venda per delivery, take away i reserves.  
Des de Sant Cugat a casa podrà vendre els seus productes donant l’opció d’entrega o 
recollida. Des del backoffice personal del restaurant podrà escollir si vol donar les dues 
opcions o si només tindrà recollida. 
El desenvolupament de reserva es posarà en marxa en les setmanes vinents, donant 
l’opció als usuaris de reservar taula al restaurant.

+   El backoffice és autogestionable.  
Cada restaurant té accés al seu propi backoffice Sant Cugat a Casa, tenint l’opció de 
gestionar categories de la carta, plats, preus, al·lèrgens, opcions de plat, fotografies, etc... 
Les cartes tindran opció de tenir o no fotografies. 
Des del backoffice es gestionarà la informació del restaurant, horaris, festius, disponibilitats, 
així com activar o desactivar plats en funció de l’estoc. 
Les característiques completes seran exposades a cada restaurant.

+   Els restaurants tindran la seva passarel·la de pagament.  
Sí, Sant Cugat a Casa podrà connectar el cobrament directament al compte bancari de 
cada restaurant, per això necessitem les claus del TPV virtual. 
Els restaurants podran gestionar les seves vendes sense esperes de 15 o 30 dies i amb 
autonomia.

+   Quota Sant Cugat a Casa.  
Sant Cugat a Casa es regirà per dues quotes perquè tots els restaurants tinguin les 
mateixes oportunitats per desenvolupar el seu negoci online. Només si s’ha de fer un 
desenvolupament personalitzat, es valorarà la feina a realitzar. El cobrament d’aquesta 
quota es realitzarà a finals del primer mes de participació.



+   Plataforma Oficial i comunicació.  
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i de la Diputació de Barcelona, l’objectiu de 
Sant Cugat a Casa és convertir la vila en la primera ciutat amb un marketplace propi, una 
guia gastronòmica que doni les eines necessàries per recolzar i desenvolupar el volum de 
negoci propi de cada restaurant. 
 
Des de xarxes socials fins a publicitat directa, es duran a terme les accions necessàries per 
realitzar una comunicació propera i directe (cartelleria, bustia, xarxes, etc.). 
 
D’aquesta manera Sant Cugat a Casa dóna les eines a col·laboradors externs o institucions 
de la ciutat amb mesures que aniran instrumentalitzant-se en els pròxims mesos.

+   Formacions.  
Cada restaurant rebrà una formació prèvia sobre el funcionament de Sant Cugat a Casa 
en l’àmbit tecnològic. El suport de l’equip de Sant Cugat a Casa amb els restaurants serà 
permanent.

+   Tecnologia i desenvolupament exclusiva o pròpia.  
El marketplace Sant Cugat a Casa està desenvolupat amb sistema propi i dissenyat a 
mida, actualment no existeix al mercat un sistema que tingui les mateixes prestacions.  
El desenvolupament tecnològic serà continu, d’aquesta manera es podrà anant ampliant 
els avantatges a mesura que es vagin fent necessàries, individualment o col·lectivament. 



www.santcugatacasa.com
hola@santcugatacasa.com

Amb el suport de: 

Jaume Valls
722 52 60 57


