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INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ AL 
CONSUM 

 

Abacus vol aconseguir la satisfacció dels socis-clients, oferint-los una àmplia selecció de productes i serveis 

relacionats amb la cultura i l’educació. Per això durant l’exercici 2015 tant el servei com els socis i sòcies de 

consum han estat, novament, els pilars bàsics de l’activitat, i el soci-client ha estat l’element central de la nostra 

visió empresarial. 

Durant el 2015, la nostra premissa ha continuat sent oferir productes i serveis de qualitat al millor preu. Hem 

ampliat la gamma de productes de la marca Abacus i la col·lecció de llibres infantils.

 

Distribució i venda de productes 

Durant l’exercici 2015, la comercialització de productes i serveis comercials de la cooperativa ha suposat un 

volum de 86.348.396 milions d’euros. 

En total s’han emès 3.844.223 tiquets de compra.  

 

PERCENTATGE DE PRODUCTES DISTRIBUÏTS PER SECCIONS 
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Botiga en línia  

Aquest any, Abacus cooperativa ha continuat oferient els seus 

productes a través de les dues botigues online de què disposa: 

l’orientada al públic escolar http://materialescolar.abacus.coop/ i la 

adreçada sobretot a un públic familiar: http://online.abacus.coop  

 VISITES I VENDES A LA BOTIGA ONLINE (2015) 

 

Durant el 2015 la botiga online d’Abacus ha rebut 1.526.994 visites, 

amb un promig de 4.180 visites al dia i una estada mitjana de 04:16 

minuts. 

 

  VISITES I VENDES A LA BOTIGA ONLINE PER A ESCOLES 

(2015) 

 

Durant el 2015 el nombre total de visites a la nova botiga online 

d’Abacus ha arribat a 118.483, amb un promig de visites al dia de 325 

i amb una estada mitjana de 03:51 minuts. 

 

Abacus edita  

Abacus cooperativa ha posat al mercat una nova col·lecció de llibres infantils: Dites per passar-ho bé. En 

coedició amb Baula, han sortit 4 titulars: Primavera i Estiu (al març del 2015) i Tardor i Hivern (a l’octubre de 

2015).  

Es tracta d’una sèrie de llibres il·lustrats amb refranys per cada estació de l’any. Estan escrits en lletra lligada i de 

pal i suposen una nova forma de treballar les tradicions i les estacions mitjançant les dites. 

Catàlegs i publicacions 

Al llarg de 2015 hem editat 10 catàlegs i altres materials amb les principals novetats i propostes de productes. El 

tiratge total ha estat de 1.673.486 unitats. 

CATÀLEGS  

 Material educatiu i didàctic 2015 

 

 

Tiratge: 8.246 exemplars 

 

Versions i idioma: Catalunya (català) / València (castellà) 

 

 

 

 

 

http://materialescolar.abacus.coop/
http://online.abacus.coop/
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 Papereria i manualitats 2015 

 

Tiratge: 8.790 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català) / València (castellà) 

 

 

 

 

 

 

 

 Carnestoltes 2015 

 

Tiratge: 100.020 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sant Jordi 2015 

 

Campanya del 13 al 25 d’abril 

Tiratge: 226.000 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català)  

 

 

 

 

 Estiu 2015 

  

 

Tiratge: 182.340 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català), València (valencià) i Balears (català) 
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 Tornada a l’escola 2015 

 

Campanya de l’1 al 22 de setembre 

Tiratge: 429.735 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català), València (valencià) i Balears (català) 

 

 

 

 

 

 

 Castanyada / Halloween 

 

Campanya fins l’1 de novembre 

 

Tiratge: 237.470 exemplars 

 

Versions i idioma: Catalunya, València  i Balears 

 

 

 

 

 

 

 

 Catàleg Nadal 2015 

 

Tiratge: 162.890 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya, València, Palma i 

Castellà 

 

 

 

 

 Desplegable Llibres Nadal 2015 

 

Campanya del 12 de desembre al 5 de gener 

Tiratge: 222.020 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya i Palma. Català. 
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 Jocs en Català 2015 

 

Tiratge: 95.975 exemplars 

Versions i idioma: Catalunya (català)  

 

 

 

 

Campanyes i promocions 

Durant l’exercici 2015 hem realitzat més de 125 promocions a les botigues i 7 promocions amb descomptes i 

preus especials per escoles així com 4 accions de comunicació a les escoles.   

CARNESTOLTES 

 Promoció amb preus especials a disfresses. 

 Promoció en material per escoles 

 Concurs disfresses escolar: 61 escoles, 223 imatges 

 Concurs disfresses particulars: 85 imatges, 1173 vots  

 Tallers per a pares i fills - Feu la vostra disfressa 

 Del 30 de març al 4 d’abril de 2015 per a compres superiors a 25€ a qualsevol botiga d’Abacus cooperativa 

es van regalar 2934 ous “cucú”  

SANT JORDI 

 Superàbac, 100.000 àbacs en premis 

 Vals a col·lectius : IKEA, RACC 

 Emissió de vals a les compres del 13 al 25 d’abril, retorn de la compra en vals fins a 100€. 

 

 

 

 

SETMANA DEL SOCI 

 Regal bosses amb l’alta de soci 

 Amb descomptes especials als productes 

 Es van multiplicar x2 els àbacs de més mil articles 

 Nit del soci:  

 Descompte addicional durant aquest dia 

 Concerts i activitats: 125 assistents a Còrsega 

 Joc del soci: sorteig de 15.000 àbacs entre els participants (225 participants) 

 Enquesta àbacs: totes les compres van emetre una enquesta especial 18452 generades, 223 respostes 
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ESTIU I TORNADA A L’ESCOLA 

 Superàbac tornada escola 

 Sorteig de 10 premis de 1000 àbacs per compra de text 

 Descomptes especials en la compra de llibres de text i vals descomptes de productes per la tornada a 

l’escola. 

 Entrepà solidari:La iniciativa “L’Entrepà Solidari”, impulsada per la Fundació Roure, amb la col·laboració de 

la Fundació de l’Esperança de l’Obra Social “la Caixa” i Abacus cooperativa, va fer arribar a la xarxa 

d’establiments Abacus un original objecte social i útil amb el qual es pretén recollir fons per a les persones 

en situació de vulnerabilitat. Es tracta de tovallons de roba reutilitzable per embolicar entrepans, que es 

posen a la venda coincidint amb la campanya de tornada a l’escola. 

 Promocions a col·lectius: Caixa Enginyers, Eix Estels, RACC, Ampas/escoles, UAB,  

 Acció especials de promoció amb proveïdors (Bic i MiquelRius). 

 

NADAL 

 BLACK WEEKEND. Promoció del 27 al 29 de novembre amb promocions exclusives de descompte en 

col·leccions i primeres marques. 

 CIBERMONDAY. Promoció del 30 de novembre. Amb promoció a la botiga online. 

 Superàbac de Nadal (sorteig de 200.000 àbacs en premis) 

 Regal de Samarreta de Nadal a totes les persones que complimentessin la postal de Nadal (més de 3.000 

samarretes regalades) 

 Acció solidària (Abacus va aportar gairebé 4mil joguines) 

 Sorteig Desitjos d’any nou (xarxes socials) 

 Festius 6,7,8 de desembre obertura de les botigues amb promocions especials. 

 Col·laboració amb el Tió Solidari  

 Campanya solidària de Nadal 

 

ALTRES 

 Novel·la negra, sorteig entre els que van fer compra de llibre d’aquest gènere entre 29/1/15 i 7/2/15 

 Vicxou (shopping night) 10% dte i regal de bosses de primavera 

 Val 5€ en flyers del poble espanyol 

 Acció d’actualització de dades amb granja Aventura Park, regal directe d’entrades i sorteig de regals. 651 

participants 

 Slow Shopping Igualada  

 Sorteig projector Casio entre les comandes d’inici de curs de les escoles 

 Fira Medieval de Sants, concurs de fotos 

 Shopping Night Vilafranca  

 Fira del llibre Palma 

 Shopping Night València 

 Falles a València Retorn d’iva el 18 de març 

 Promoció per a mestres d’alta com a socis a les jornades Akoe i Escola Valenciana 

 Alta Soci a Palma 

 1h d’aparcament gratuït a Palma 
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PROMOCIONS PER A ESCOLES 

En l’exercici 2015 s’han portat a terme un total de 14 accions promocionals per a les escoles: 

 Promocions adreçades a l’equipament de l’escola (Tèxtil i Reprografia). 

 Promocions de productes específics per a campanyes com la de Carnestoltes, Sant Jordi, Tornada a 

l’escola, text o Nadal. 

 Promocions de línies de producte específics de papereria, manualitats i joguines.  

 Realització de tallers per a mestres.  

 Cartes informatives dels nostres serveis i productes. 

 

 

NADAL 

 Felicitació corporativa de Nadal 

La felicitació d’Abacus es va publicar al canal de la cooperativa de Youtube. 

 

 Targeta als bons clients 

El 2015 hem enviat un targetó als millors clients per informar-los que ja podien recollir el catàleg de Nadal. 

 

 Jocs i joguines en català 

Tercera edició de la campanya, que té la voluntat de potenciar els productes en català que Abacus 

cooperativa ofereix en els seus establiments. Per a la campanya vam comptar novament amb el suport 

d’Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua.  

 

 

 Nou marxandatge  

Per tal de promocionar les compres, Abacus cooperativa hem elaborat nou marxandatge. 
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CAMPANYA DE CELEBRACIÓ DELS ANIVERSARIS 

L’any 2015 a Abacus cooperativa hem posat en marxa una campanya per celebrar els aniversaris de les diferents 

botigues. Hem realitzat enquestes especials durant la setmana de la celebració, sortejos i retorn de la compra en 

vals fins a 100 €. Hem celebrat els aniversaris de: 

 Vilafranca 1 any 

 Palma 1 any 

 Cornellà  10 anys 

 Aqua 1 any 
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SETMANA DEL SOCI  

L’any 2015, del18 al 23  de maig s’ha portat a terme la Setmana del soci 

que ha comptat amb diferents accions promocionals:  

 Sorteig d’una compra gratuïta cada dia 

 Regal de 250 àbacs amb totes les compres 

 Multipliquem x2 els àbacs  

 Descomptes especials 

 

 

 

Diada de Sant Jordi 

La diada de Sant Jordi és sens dubte una data especial per a la nostra cooperativa. El 2015, la celebració del dia 

del llibre i de la rosa va ser, novament, tot un èxit. La campanya a Catalunya va ser dels dies 13 al 25 d’abril, 

mentre que a València, coincidint amb la celebració de la Fira del Llibre, la campanya es va dur a terme del 20 

d’abril a l’1 de maig.  

ACCIONS DE DIFUSIÓ CAMPANYA SANT JORDI 

 Revista de llibres 

De la revista es va fer un tiratge de 226.000 unitats, es podia trobar a les botigues i consultar al web d’Abacus. 

Es va enviar per correu electrònic a tots els socis dels que Abacus disposa de correu electrònic. 

 

 Cartells 

L’any 2015 s’ha ampliat la difusió de la campanya de Sant Jordi a les botigues. S’hi han disposat vinils, cartells i 

goril·les amb la imatge de la campanya i QR  cap a la revista de Sant Jordi de llibres. Com a novetat, s’han 

col·locat caps de góndola reaprofitables any a any amb el lema “Viu Sant Jordi” per a totes les botigues. 

 

 Mitjans de comunicació 

Es van publicar anuncis al Periódico de Catalunya, al Diari Ara, a La Vanguardia, al Punt Avui, al Diari de Girona; 

mentre que a València es va publicar un anunci al diari Levante per la Fira del Llibre.  

Pel que fa a les ràdios, es van emetre falques a Rac 105, Rac 1 i Catalunya Ràdio. 

 

 Bosses de paper 

Es van produir 2 models de bosses de paper especials per a repartir durant la campanya de Sant Jordi.  Una 

amb el llibre “El món blau. Estima el teu caos.” d’Albert Espinosa i “813 Truffaut” de Paula Bonet. Editorial La 

Galera. En una de les cares i per l’altra la imatge de campanya d’Abacus. 

 

 

ALTRES ACCIONS DE SANT JORDI 

 Punts de llibre 

Es va convocar la 6ª edició del Concurs Infantil de Punts de Llibre a les escoles. 
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 Comunicació web 

Al web d’Abacus es va informar dels diferents esdeveniments i es van programar butlletins informatius per 

difondre les diferents accions de Sant Jordi. 

 

 Xarxes Socials 

Es van organitzar diferents concursos per potenciar la participació de socis i clients a les xarxes.  

 

 Activitats 

Es van reforçar a les botigues les activitats infantils i les presentacions de literatura juvenil.  

 

 Promoció TPV 

Del 13 al 25 d’abril es van emetre 157.776 vals de 10€ per bescanviar del 27 d’abril al 13 de juny en compres 

superiors a 40€. 

 

 

 Signatures d’autors  

Un total de 219 autors, van fer signatures en les ubicacions habituals i en la majoria de poblacions on tenim 

llibreries es va comptar amb algun autor.  

 

 Campanya Roses contra l’oblit – Amics de la gent gran 

 

Es va col·laborar per cinquè any consecutiu amb Amics de la gent gran, venent la rosa solidària als establiments i 

parades de Sant Jordi. En total es van distribuir 4334 roses. 

 

 Promocions especials per a col·lectius concrets  

Es van realitzar promocions especials per als següents col·lectius: 

 IKEA 

 RACC 

 

 Sorteig del súper àbac  

 

Totes les compres dels socis i sòcies d’Abacus cooperativa fetes a les nostres botigues van entrar en el primer 

sorteig del Superàbac amb 4 premis de 25.000 àbacs, moneda pròpia d’Abacus (que equivalen a 500€ cada 

premi per poder utilitzar, com a mitjà de pagament, en altres compres de productes d’Abacus). 

 

 

 Signatures Online  
 

Del 7 al 14 d’abril els socis i clients van poder comprar a través de la botiga online les novetats de 6 autors i 

rebre-les a casa signades amb el seu nom o el nom que volguessin. Els autors van ser Paula Bonet, Joan 

Margarit, Joan Carreras, Silvia Soler, Xavier Bosch, Santiago Niño-Becerra. 

 

SANT JORDI EN XIFRES  

 41 establiments oberts per atendre el públic. 

 40 parades al carrer durant la diada. 

 495 metres lineals de parades al carrer. 

 219 autors signant llibres en botigues i 

parades durant la diada. 

 4.996 roses contra l’oblit venudes.  

 108 carpes instal·lades a les poblacions de 

Catalunya.  

 550 títols de llibres disponibles a les parades.  

 120.000 punts de llibre distribuïts. 

 40.000 bosses de paper especials per a la 

diada.  

 226.000 desplegables de llibres de Sant Jordi 

distribuïts. 

 533 participants al joc de Sant jordi 

 570 participants al sorteig d’Ergosum (postal 

de Sant Jordi)
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Participació en el Kid’s Cluster 

Abacus Cooperativa participa de la direcció de KID’S CLUSTER® des de la seva 

fundació, i actualment n’ocupa la presidència. Acollim la seu del clúster a la nostra 

seu central. 

 

A més d’una relació ampliada amb altres empreses i entitats del nostre entorn, el 

clúster ens facilita accés a coneixement en forma d’estudis o activitats divulgatives. 

També amplia les nostres oportunitats d’establir aliances amb altres empreses i 

entitats per a desenvolupar noves propostes. 

 

El 2015 hem participat en trobades amb altres socis de diversos tipus: 

 

Visita a La Caixa, que va compartir amb nosaltres la seva activitat de màrqueting adreçada a famílies, així com el 

 nou model d’oficines a l’abast del públic.  

 

Sessió sobre Design Thinking, on partir d’alguns exemples reals, vam analitzar la metodologia del design thinking 

per generar solucions creatives a problemàtiques identificades. Hi va col·laborar en Joaquim Vilà, Professor de 

Direcció Estratègica i Innovació a l’IESE Business School. 

 

Programa de formació KID’S RETAIL, en el qual vam ajudar altres socis del clúster a apropar-se al negoci de la 

distribució per a aprendre els criteris bàsics que apliquen a la relació amb els principals canals d’accés al públic 

infantil i familiar.  

 

Sessió sobre olors i experiències de compra i de consum, on vam comprendre les fases del procés de generació 

i aplicació de fragàncies en diversos entorns i productes i vam aprendre de com l’olor pot ser una aliada en 

l’apropament al client i al comprador.  

 

Sessió sobre màrqueting digital, on vam tractar sobre el consumidor i la importància de parar atenció a tot allò 

que fa i que expressa. La sessió ens va facilitar una guia per a determinar quina estratègia cal seguir quant al 

desenvolupament d'apps. 

 

Trobades sobre oportunitats de negoci i tecnologies mòbils i digitals, que volien apropar les oportunitats de les 

TIC a les necessitats dels qui volen aprofitar tots els possibles canals de venda per a arribar al seu públic. En 

aquest cas  vam col·laborar amb el clúster digital i amb ACCIÓ 

 

AULA BOFILL La indústria del lleure, canviarà l’educació? Al març, el clúster ens va facilitar la participació, amb 

Creafutur i Encís, a una de les activitats de la Fundació Jaume Bofill, on vam detallar algunes claus de futur al 

debat que la Fundació Jaume Bofill va propiciar. 

 

 

Durant el 2015 hem posat en pràctica algunes col·laboracions amb altres socis del clúster, com ara CINESA i 

KIDS AND US, i també amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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Premis i reconeixements rebuts 
Al llarg del 2015 hem rebut varis premis: 

 

 Menció especial a l’empresa amb promoció de la Diversitat  

o L’empresa de l’economia social Apunts i la Càtedra d’economia solidària de la Universitat Abat 

Oliba CEU han atorgat a Abacus aquesta menció. 

 

 Premi Empresa Solidària 

L’establiment Abacus cooperativa de Lleida ha guanyat aquest premi atorgat per l’Ajuntament de 

Lleida 

 

  Novetat 2015 

 

   


