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APARADOR EN LÍNIA
Un espai on mostrar els productes

directament al consumidor, sense

intermediaris ,  i  fomentar la venda

directa.

QUÈ ÉS AGROALCOIÀCOMTAT?
POSEM EN CONTACTE A PRODUCTORS I CONSUMIDORS

TOTALMENT GRATUÏT
No suposa cap despesa per als

productors i  permet estalviar en

promoció i botigues en línia.



QUÈ ÉS AGROALCOIÀCOMTAT?
POSEM EN CONTACTE A PRODUCTORS I CONSUMIDORS

GESTIÓ INDIVIDUALITZADA
Cada productor pot gestionar la

seua fitxa i afegir nous productes ,

textos o fotografies i controlar

l'stock .

PÀGINA CENTRALITZADA
Els consumidors trobaran

productes de proximitat,

directament del productor, en un

mateix portal.



Possibil itat de trobar els

productes de proximitat i

realitzar comandes des

d'un mateix portal.

Plataforma
centralitzada

Recolzament al sector

agroalimentari i  suport als

productors locals.

Economia local
Productes de proximitat,

que no requereixen grans

desplaçaments. Preus

més justos per als

productors.

Ecologia

Avantatges per al consumidor



Estalvia en intermediaris i

rep un preu més just pels

teus productes.

Venda directa
 Participar al portal és

totalment gratuït.

Promociona els teus

productes i rep comandes

sense despeses.

Estalvi
Arriba a nous

consumidors, persones

que busquen productes

de proximitat.

Visibilitat

Avantatges per al productor



Produir o elaborar els

productes a l 'Alcoià o el

Comtat.

 
Complir els requisits

sanitaris del sector.

 
Estar donat d'alta i al

corrent de les obligacions

tributàries.

 

Requisits per als productors



PRODUCTES
PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE LES COMARQUES
DE L'ALCOIÀ I EL COMTAT

Fruites i
verdures

Mel i derivats Carn i embotits Olis i
condimentats



PRODUCTES
PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE LES COMARQUES
DE L'ALCOIÀ I EL COMTAT

Cerveses, vins i
licors

Formatges Conserves Herbes
aromàtiques

...i molts més



ALTA COM A PRODUCTOR
COM PARTICIPAR?

REGISTRE 
Omplir el formulari a la

seu electrònica de la

Mancomunitat de

l'Alcoià i el Comtat.

DADES D'ACCÉS
El productor rebrà un

usuari i  contrasenya

per a accedir al portal

AgroAlcoiàComtat.

PRODUCTES
Omplir la fitxa de

productor i pujar els

productes disponibles

al portal.

Començar a rebre comandes.

https://macalcoiaicomtat.sedelectronica.es/


FUNCIONAMENT
COM ES REBEN LES COMANDES?

FASE 2
Les comandes s'enllaçaran amb les botigues

online i les plataformes de pagament dels

productors que disposen d'elles. La resta

seguirà rebent les comandes per correu.

FASE 1
Les comandes es remeten automàticament al

productor per correu electrònic, amb les

dades del consumidor i la comanda.



PREGUNTES I SUGGERIMENTS
AGROALCOIÀCOMTAT

http://agroalcoiacomtat.com/


CONTACTE

ADL DE LA MANCOMUNITAT DE
L'ALCOIÀ I EL COMTAT

C/ Sant Mateu, 3. Edifici Àgora. Alcoi.
Atenció amb cita prèvia.

Adreça

adl@lamancomunitat.org

Correu electrònic

650 61 74 59

Telèfon

http://macalcoiaicomtat.sedelectronica.es/
https://www.facebook.com/mancomunitatalcoiaicomtat
https://twitter.com/manalcoiacomtat
https://www.linkedin.com/company/mancomunitat-de-l-alcoi%C3%A0-i-el-comtat
https://www.instagram.com/mancomunitatalcoiaicomtat/
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