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PROBLEMA DEL RETAILER

Botigues i mercats no digitalitzats

Baixa competitivitat front a pure players i grans superfícies

Envelliment de la base d’usuaris

PROBLEMA DEL CONSUMIDOR

Manca de temps i dificultats per a conciliar

Problemes de movilitat: tràfic, aparcament

Manca de producte local i de proximitat online

Dificultats per gestionar l’entrega a domicili

Desconnexió del consumidor digital

VS

Desconfiança en la compra online

NOVIEMBRE 2017 INVESTOR DECK
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¿PER QUÈ UN MARKETPLACE?
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+200.000 COMANDES 
ENTREGADES

+50 MERCADOS 
DIGITALITZATS I + DE 

4.000 ESTAMBLIMENTS

+ 3M€ EN GMV CLIENTS: TREBALLEM PER 
ALS PRINCIPALS 

AJUNTAMENTS I MERCATS

MANZANING: QUI SOM
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LA PROPOSTA: MANZANING RETAIL
Una plataforma marketplace pròpia per al municipi

d’Esplugues, que donarà cabuda a mercats, comerços i 
restauració, integrada amb pasarel·la de pagaments, 

logística i lockers multitemperatura.
Manzaning s’encarrega de la gestió de la càrrega de 

continguts inicial  (comerços i productes) i del dia a dia
(clients, logística, comandes).



PER QUÈ MANZANING
ü Especialització: comerç local i mercats municipals

ü Experiència: implementació venda online +4.000 

retailers

ü Tecnologia: 7 anys operatius, +200.000 comandes

entregades

ü Servei: onboarding, formació, assesoria, acompayament

ü Contiguts: arxiu de + 15.000 productes i fotografies

ü Logística: treballem amb diferents operadors

ü Garanties: La Boqueria, Ajuntament de Barcelona, 

Ajuntament de Santa Coloma, Ajuntament de Córdoba, 

Viladecans…
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Un cop feta la comanda,
el client rep un mail de
confirmació

El comerç valida la comanda 
indicant el valor final del tiquet
un cop preparada la comanda

El comerciant afegeix una foto del tiquet com a 
comprobant i s’efectua el càrrec en la tarja del 
client.

L’equip de 
Manzaning

dóna suporten 
totel procés

Propuesta VALL D¡UIXO 2021

GESTIÓ PER AL COMERÇ
RETA IL
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Propuesta VALL D¡UIXO 2021

� Panell de control El comerciant té el seu propi espai (backoffice)
des d’on pot gestionar les seves comandes, veure les ventes que ha
realitzat, les dades del cliente i les liquidacions.

� El comerciant podrà gestionar el catàleg de productes
de manera ràpida, sense conexements tècnics:
○ editar producte
○ desactivar /activar producte
○ modificar preus
○ fer ofertes
○ editar descripció general

� Suport sempre hi ha contacte, suport i seguiment per part de 
Manzaning

EINA DE GESTIÓ PER AL COMERÇ
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L’usuari compra en un o 
varis establiments a 

través de la plataforma. 
Els establiments reben
un avís informant de la 
comanda, productes, 
dia i hora d’entrega

El missatger recull les comandes i 
les entrega en la franja horària

indicada Manzaning
ofereix suport i 
assessorament
al concessionari

i al client

La plataforma
inclou el sistema 

de gestió
d’usuaris,

comandes,  
cobrament dels

clients i
liquidació als  

concessionarisSi en el moment de preparar una 
comanda no hi ha stock, 

l’establiment pot contactar amb el 
client via whatsapp per no perdre

la venta

El dia indicat, l’establiment prepara
la comanda i la valida, incloent
una foto del tiquetde caixa

Propuesta VALL D¡UIXO 2021

FLUXE OPERATIU
RETA IL
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El comerç veurà el tipus
d’entrega solicitat per part del 
client: a domicili, recollida en 
establiment o recollida en el 

locker



La plataforma està integrada 
amb el programa logístic i 
envía la información al 
proveïdor que realitzarà les 
entregues

El repartidor recull les comandes 
establiment a establiment, en el 
dia i hora indicats

El repartidor entrega a domicili, 
Manzaning fa el seguiment operatiu i 
logístic

2
2

Propuesta VALL D¡UIXO 2021

LA LOGÍSTICA
RETA IL

MANZANING – Març 2023



RETA IL

MANZANING – Març 2023

LA LOGÍSTICA
COTXE / MOTO + BICI

ØDilluns a divendres de 18 a 20h, dissabtes de 13 a 15h

ØEntregues en franges de 2h

Ø2 zones d’entrega, Esplugues i primera corona

ØCP Esplugues: 08950

ØCP Primera corona: 08960, 08940, 08970, 08980, 08906, 

08028, 08034

ØOperadors: Shargo i L’Henbici
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LA LOGÍSTICA
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LES CONDICIONS
CLIENT

ØPVP Enviament: 

3€ + IVA Esplugues

4€ + IVA fins a 10km

ØComanda mínima 25€

ØEnviament gratuït a partir de 99€

ESTABLIMENT

ØPresència al Marketplace: cost 0€

ØComissió sobre ventes: 10% (IVA 

inclòs)

ØLiquidacions cada 24/48h



eva@manzaning.com

EVA TOMÀS – CEO & FOUNDER

619 279 746

MÉS INFO:

MANZANING - Març 2023

roser@manzaning.com

ROSER LUENGO - ATC

607 483 563


