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FEFAC: Som ‘al darrere’, perque tu siguis al davant

Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya

EL llibret que tens a les mans és un recull
d’empreses proveïdores de productes i serveis
d’utilitat per a la gestió de l’oﬁcina de farmàcia.
Totes elles de provada vàlua i professionalitat
amb les quals tenim signats convenis de
col·laboració amb unes condicions privilegiades
per als associats. Estem segurs que et seran
d’utilitat en el teu dia a dia rere el taulell.
Per gaudir d’aquests avantatges pots contactar
directament amb l’empresa i identiﬁcar-te com
a farmàcia associada a la FEFAC o pots contactar
amb nosaltres al 93 323 24 22.
Montse Ruiz
Responsable d’empreses proveïdores
FEFAC
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FEFAC: Som ‘al darrere’, perque tu siguis al davant

Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya

Missatgeria
e-commerce

El millor servei
e-Commerce
per a la teva farmàcia
amb tarifes especials
per a socis de la FEFAC

Fes-te client d’MRW trucant al 902 501 350 i presenta el teu número de soci
a qualsevol de les nostres oﬁcines per gaudir del nostre servei e-Commerce amb la modalitat
de tarifa Professional, amb independència del número d’enviaments que facis.
Ofereix la màxima rapidesa, ﬂexibilitat i ﬁabilitat als teus clients, que poden rebre
les seves comandes a domicili, a una de lesmés de 550 oﬁcines MRW o recollir-les
al seu MRW Point habitual. A més, poden escollir rebre-les al llarg del matí
o durant la tarda en funció de les seves necessitats horàries i per als enviaments
que no poden esperar... Recollim i entreguem el mateix dia.

Més info a la teva oﬁcina MRW,
trucant al 902 501 350, al 933 232 422
o per correu a: comercial@mrw.es
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T. 931 797 287
M. 606 849 804

mail@kminsky.com
www.kminsky.com
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Què en pensen els clients de la seva farmàcia?
I de la competència?
La majoria de clients insatisfets no
presenten reclamació, però ja no
tornaran més

Un 90% dels clients insatisfets no posen cap reclamació ni es
queixen, però marxen amb la intenció de no tornar-hi.

Quins aspectes es poden estudiar?

Gairebé qualsevol aspecte relacionat amb el punt de venda
és susceptible de ser valorat: temps d’espera per a ser atès, la
professionalitat del venedor, la claredat de la informació que
proporciona, el seu interès per incrementar la venda, la
discreció, l’amabilitat, control de caixa, així com l’aspecte
exterior de la farmàcia, la presència de publicitat i l’estat dels
cartells, l’ordre a l’interior o la neteja.

Competència: punts forts i febles

Potser vostè no necessita que li mesurin la qualitat del servei
a la seva farmàcia, però li interessa saber com ho fan en un
establiment proper on venen productes iguals o similars als
seus. Sí, podem estudiar la competència i fer una comparativa
del servei ofert respecte al de la seva farmàcia.

L’ajudem a millorar

Tenim un protocol d’atenció al client personalitzable. Consulti’ns.

Condicions per als socis de FEFAC
1
Vostè coneix molt bé tot el que implica el funcionament del
seu establiment: estratègia, organització, creativitat... Tot
plegat un gran esforç que pot ser del tot inútil si al darrer
moment es cometen errors en l’atenció al client.

Un servei de Mystery Shopper inclou:
• Desplaçaments dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona
• Visita a l’Oficina de Farmàcia
• Valoració d’un treballador escollit pel client
• Elaboració de l’informe resultant de l’acció
(Preu de mercat del servei: 60 - 70 €)

Què és un Mystery Shopper?

Un Mystery Shopper o Comprador Misteriós és una persona
entrenada per actuar com un comprador qualsevol.
Sol·licitarà informació, comprarà un producte, provarà un
servei, etc, i tot de forma absolutament desapercebuda per al
personal d’atenció al públic, de manera que el nostre comprador serà tractat exactament igual que un client normal.

Com funciona?

Primerament, es celebra una reunió en la que vostè ens
indicarà aquells aspectes que vol conéixer sobre el servei a la
seva oficina de farmàcia. Amb aquesta informació s’elabora la
relació d’ítems que el comprador ha d’analitzar i les situacions
de compra que ha de generar. Aleshores, un dia, sense avís
previ, ni tan sols a vostè, un client estarà a la seva farmàcia
copsant tot allò que a vostè el preocupa.

Preu d’un servei per als socis: 45 €

2

Cada 6 serveis un és gratuït
Amb la intenció d’incentivar el servei i potenciar la
qualitat a les OF, tots els socis de FEFAC gaudiran d’un
servei gratuït quan, prèviament, n’hagin contractat i
abonat 5 de consecutius o dins el mateix any natural.
És a dir, el servei que fa 6 els sortirà de franc.

NOTES: El preu del servei NO inclou l’IVA, ni l’import de les compres si calgués
efectuar-ne, ni cap altra cosa que no estigui explícitament esmentada. El preu
dels serveis efectuats fora dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
es veurà incrementat del kilometratge (0,24€/km) i els peatges corresponents.
Les OF situades a més de 100km de Barcelona consulteu altres possibles
despeses. Quan el servei sigui gratuït igualment es carregaran les despeses de
desplaçament, si per distància corresponen. Tots els preus són vàlids per al
2019 i revisables anualment.
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Assessoria legal
Passeig de Gràcia 122 - 124, 3r - 1a.
08024 Barcelona. T. 934 871 020

El Bufet d’advocats ‘ARCO
Abogados y Asesores
Tributarios’ de Barcelona,
especialitzat en matèria
d‘assessorament jurídic,
ofereix als associats de la
Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya els
següents serveis:
• Assessorament especialitzat en
dret farmacèutic, amb un especial
enfocament cap a la problemàtica
especíﬁca de les oﬁcines de farmàcia.
• Processal Civil i Mercantil.
• Arbitratge i mediació.
• Reestructuracions empresarials.
• Assessorament i planiﬁcació ﬁscal i
societària.
• Dret Administratiu , mediambiental i
urbanisme.

• Infraestructures i projectes de
col·laboració públics i privats.
• Distribució i franquícies.
• M&A, Compravenda d´empreses.
• Laboral.
• Penal econòmic.
• Dret immobiliari.
• Protecció de dades i comerç
electrònic.
Si desitgeu ampliar aquesta
informació, us podeu adreçar a la
seva pàgina web:
www.arcoabogados.es o bé trucar al
934 871 020 i preguntar pel Sr. Roger
Canals.

30% de descompte en les
tarifes per a associats de la
FEFAC.
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La teva pròpia App per a
mòbils
Infoavisos, SL. T. 902 547 389
infoavisos.com@infoavisos.com

Arriba a la butxaca dels teus
clients amb la teva pròpia APP,
des de 15,00 € al mes
PER QUÈ FER UNA APP PER LA MEVA
FARMÀCIA?
A causa de l'alta penetració dels smartphones o telèfons
intel·ligent dins de la població, el mòbil es converteix en
una de les millors eines per difondre i comercialitzar els
productes i serveis de qualsevol negoci.
Una App mòbil et permet estar a totes hores a la butxaca dels teus clients. Per tant, una aplicació mòbil és una
gran oportunitat per establir una relació més estreta
amb ells al mateix temps que et permet promoure els
teus productes i serveis.

Exemples pràctics per a farmàcia
www.montatuapp.com
A la vostra APP podreu incloure el contingut que
vulgueu i enviar missatges. En moments de falta de
clients podreu enviar notificacions a la vostra APP
amb promocions exclusives així com productes o
serveis especials.
‘Mes de la pell sensible al sol. 50% de dte en la 2ª
unitat de la gama de productes Agme’.
‘Presenta aquest missatge i per qualsevol compra de
més de 30€, rebràs un obsequi’.
‘Fins a finals de Març i especial dia de la Mare, per
la compra de productes Agme, de regal un kit de
mostres, a triar.’

DIFERÈNCIA ENTRE APP I WEB
‘APP vs WEB’ Una pàgina web es un excel·lent
aparador per tot aquells clients que et busquin,
però... t’han de buscar !!
Una APP et permet enviar un missatge al mòbil
del client notificant allò que desitgis. Ells no et
buscaran seràs tu qui arribis a ells !!
RENTABLE I SENSE INVERSIÓ INICIAL -Amplia els
serveis en funció de l’èxit -

EL CLIENT I LA MEVA APP
Com es pot descarregar el client la meva APP?
Un cop l’App estigui a l’Android Marquet, Montatuapp crearà un cartell que podreu posar en el
vostre establiment amb el codi QR per tal que
el client es pugui descarregar l’APP de forma GRATUÏTA i veure la informació del teu establiment
així com rebre les teves notificacions.

Un producte d’ INFOAVISOS S.L.
Proposta exclusiva confeccionada pel col·lectiu de
FEFAC Federació d’Associacions de Farmàcies de
Catalunya.
Per a més informació: T. 902 547 389

infoavisos.com@infoavisos.com
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Destrucció de documents
a domicili

Instal·lació de contenidors exclusius eco-Shredder
per al dipositat de la documentació conﬁdencial
generada diàriament

Servei de recollida i destrucció in situ per a
excessos puntuals d’arxius
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Certiﬁcació de la total destrucció de la seva documentació conﬁdencial per garantir
el compliment de la legislació i normatives relatives a la protecció de dades

Sistemes de gestió de
l’efectiu

10

La gestió de l’efectiu és molt important a la farmàcia. Als
problemes de tancaments de caixa deguts a errors en el
cobrament, bitllets falsos o robatoris, s’hi afegeix el tema
de la higiene. Els bitllets i les monedes són portadors de
gèrmens. Cashkeeper és la solució definitiva.
El client és qui paga directament l’import al calaix
intel·ligent i aquest li retorna el canvi sense intermediació
del personal de la farmàcia.
Cashkeeper està homologat per la gran majoria de
programes de punt de venda del sector farmacèutic.
Preus especials pels associats de FEFAC.
Sol·liciti’ns més informació!

Sr. Guillem Fernández
Telèfon: 93 418 68 68
email: retail@laforja.com
web: www.laforja.com

T. 934 186 868
retail@laforja.com
www.antihurto.com.es/fefac

Sistemes antifurt

Segons el darrer Baròmetre Mundial del furt, les farmàcies i
les botigues de perfumeria i bellesa, presenten un índex de
Pèrdua desconeguda de l’1,58%, un dels més elevats del
mercat.
Amb els Sistemes Antifurt de Checkpoint els seus productes
estaran totalment protegits contra el furt i en lliure exposició
per als seus clients, cosa que permetrà incrementar les
vendes.

Gràcies a l’acord entre FEFAC (Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya) i Laforja, premium dealer de
Checkpoint, les farmàcies associades a FEFAC que
s’identifiquin com a tal es beneficiaran de tarifes especials i
promocions exclusives tant en sistemes complerts com en
consumibles.

Sr. Guillem Fernández
Telèfon: 93 418 68 68
email: retail@laforja.com
web: www.antihurto.com.es/fefac
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Av. Príncep d’Astúries, 63-65
5è 2a · 08012 Barcelona
T. 93 415 35 30 · F. 93 415 56 71
assertis@assertis.es
www.assertis.es

Llei de protecció de dades
(RGPD-LOPD)

LOPD. Adequació, auditories i manteniment
segons el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre

Adequació a
1 RGPD- LOPD

Servei

Adequació LOPD
3 Consultoria agrupada

Servei

Preu: 580 € + IVA. Únic pagament.
Inclou:

• Visita in situ a les instal·lacions farmacèutiques.
• Formació in situ implicats al manteniment RGPD-LOPD.
• Identificació dels fitxers: tipus, suport i nivell seguretat.
• Elaboració del Document de Seguretat.
• Anàlisi de riscos i Registres de tractament dades.
• Models contractes amb Encarregats tractament i amb tercers.
• Acords de confidencialitat requerits.
• Models de sol·licitud de consentiment.
• Procediments i impresos associats a la gestió del
RGPD-LOPD.
• Lliurament documentació en suport informàtic obert.

Manteniment Anual
2 Continuat

Preu: 400 € + IVA. 2 sessions de 2h
(2 divendres seguits), a les oficines d’ASSERTIS.
Inclou:

• Adequació i compliment requisits del RGPD-LOPD.
• Presa de dades.
• Identificació i elaboració requisits documentals de fitxers.
• Elaboració del Document de Seguretat. (complert)
• Lliurament documentació i explicació del seu
manteniment.

No inclou:
• Realització de l’auditoria interna.
*Les sessions de consultoria agrupada es portaran a terme en
divendres al matí en grups de fins a 8 persones. *Programa
multisectorial. *Mínim de 4 organitzacions per sessió.

Servei

Preu
Fitxers
45€ + IVA / Mes Il·limitat

Personal
Il·limitat

Inclou:
• Visita in situ a les instal·lacions.
• Establiment d’una línia directa, via ONLINE i
telèfon.
• Recordatori proactiu de verificacions a realitzar en
l’organització segons els fitxers detectats.
• Vigilància normativa. Alertes de comunicació nous
requisits legals.
• Actualització de dades de l’organització (canvis
titular, domicili, nou responsable de seguretat, etc).
• Modificacions del Document de Seguretat.
• Realització d’Informe anual de compliment.

Servei

4 Auditoria Compliment
Preu: 450 € + IVA. Únic pagament.

Inclou:
• Planificació de l’auditoria.
• Revisió dels requisits a les instal·lacions del client.
• Emissió d’un informe d’Auditoria RGPD-LOPD.
• Certificació de compliment.
• Proposta d’accions correctives a realitzar.
• Plantilles pendents, si s’escauen.

Notes:
Tarifes preferents concertades amb la FEFAC, mitjançant
Acord de col·laboració i vàlides per tot l’any 2019. • Cada
servei és una contractació independent i no vinculant. • En cas de
SINÈRGIES entre Oficines de Farmàcia que pertanyin al mateix
grup i estiguin dins la mateixa localitat, s’apliquen descomptes
del 10% en les tarifes d’ADEQUACIÓ (Serveis 1 i 3).
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Arquitecto Morell, 10 3º C
03003 Alacant
Tel. 966 448 787 / 667 556 963
lopd@maribeldecarlos.com
maribeldecarlos@gmail.com

Gestió de xarxes socials

Administració de xarxes
socials i geolocalització

Comerç electrònic
(protecció de dades)

Facebook, Twitter, Google+, Linkedin i
Google Local, etc

Avís legal, inscripció de fitxer, consentiment
informat, política de cookies, etc: 75€ (+IVA)
pagament únic. R.D. 870/13.

• Administrem les seves xarxes socials (3 publicacions setmanals), amb el millor servei qualitat - preu, per 29€ (+IVA) mes.
• Oferim la gestió integral de les seves xarxes
socials, incloent la geolocalització de la seva
farmàcia, accessible des de qualsevol dispositiu, per un equip de community manager, amb
estadístiques mensuals, un informe trimestral
i estratègies de màrqueting online: 59€ (+IVA)
mes.
I també la possibilitat de crear els perfils de la
farmàcia (Facebook, Twitter, Google+, Google
Place i Maps, Linkedin). Creació de perfils +
tutorial + 1 mes gratuït de seguiment: 149€
(+IVA) pagament únic.

13

Prevenció de riscos laborals
i vigilància de la salut

Aragó, 25 (08015 Barcelona)
Tel. 932476240 - Fax 932452049
info@geseme.com www.geseme.com

Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
El nostre equip d’especialistes cobreix tots els àmbits de la PRL i està en disposició
de liderar la implantació efectiva de la normativa vigent i la integració del sistema de
gestió de la prevenció. Per l’exercici de la vigilància de la salut, disposem de centres
propis ubicats en un entorn hospitalari.
GESEME adequa el servei a les característiques de cada realitat empresarial,
treballem per objectius i impliquem les nostres estructures en la seva consecució. Per
tot això, a l’hora de triar un servei de prevenció aliè GESEME és una opció segura i
rendible.

-

DISCIPLINES TÈCNIQUES

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Seguretat, higiene i ergonomia i
psicosociologia

Medicina del Treball

Elaboració del pla de prevenció.
Assessorament en matèria preventiva.
Avaluació inicial de riscos.
Planificació de mesures preventives.
Informació i formació als treballadors.
Mesures bàsiques d’emergències

-

-

Treballadors
De 1 a 3

Cost Total Orientatiu

Anàlisis de l’avaluació de riscos per al disseny
dels protocols mèdics.
Exàmens de salut específics.
Informar als treballadors del resultat dels
exàmens.
Emissió de certificat d’Aptitud.
Confidencialitat de les dades personals dels
treballadors.
Memòria de vigilància de la salut

Tarifes

230 € + IVA

Quota per treballador/any

20€

De 4 a 5

265 € + IVA

Examen de salut específic
(Inclou analítica)

51 €

De 6 a 8

310 € + IVA

Notes:
•
Increment de 40€ per treballador a partir de 8
treballadors.
•
Les farmàcies que tinguin laboratori propi i
realitzin fórmules magistrals seran valorades
abans del pressupost definitiu.

Contacte: Lola Puyal, lola.puyal@geseme.com
Mòbil: 609 708 255
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Formació professional
FORMACIÓ

PROFESSIONAL

Sant Gervasi de Cassoles, 68
08022 Barcelona
T. 93 212 74 12 · info@thuya.com
www.thuya.com

cursos per a farmàcies

Cursos intensius subvencionats per la Fundació Tripartita
¿Vols saber-ne més? Tenim cursos fets a la teva mida...
> MAQUILLATGE SOCIAL (12 HORES)
Cercles cromàtics i armonies de
colors
Visagisme i correcció d’òvals
Estructurat de l’ull: conques i punts
de llum
Maquillatge de llavis

> COSMETOLOGIA I DIAGNÒSTIC ESTÈTIC (12 HORES)
Anatomia de la pell
Diagnòstic facial: classificacions de la pell segons
l’espessor i l’emulsió cutània
Higiene facial segons els tipus de pell
Protocols de trataments: estudi de la zona,
preparació de la pell, assessorament professional

Per a més informació, contacta amb THUYA: 93 212 74 12
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Av. Meridiana, 430 (lateral)
08030 Barcelona
T. 93 2741493
info@uniformesylogos.com

VESTUARI PER A PROFESSIONALS
I PERSONALITZACIÓ TÈXTIL
PREUS ESPECIALS PER ALS
SOCIS DE FEFAC!
Uniformes y Logos Bcn, S.L. és una empresa dedicada a uniformar a empreses de tots
els sectors laborals des del 1997, destacant
per ser especialistes en vestuari de sanitat.
Ofereix productes de la millor qualitat a un
preu competitiu, acompanyat per un servei
molt professional. Possibilitat de personalització tèxtil, utilitzant diferents tècniques:
brodats, serigrafia, vinil i transfers.

BATES I PANTALONS

CALÇAT

-18%
-15%

Contacta amb els nostres especialistes:
932 741 493
info@uniformesylogos.com
www.uniformesylogos.com

Personalització i disseny
de vestuari professional
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Galeries d’art.
Quadres i obra gràﬁca
Sala Parés
Maragall Edicions
Galeria Trama

Maragall Edicions
Sala Parés
La Sala Parés és una de les galeries d’Art amb una trajectòria més extensa a nivell mundial.
Compta amb més de quaranta artistes actuals, que en la
seva major part es relacionen amb les noves tendències
de la figuració contemporània.
La Sala presenta les seves obres periòdicament en
exposicions individuals o col·lectives i sempre disposa
d’una obra actual de tots els artistes de la galeria.
Contacte: Sr. Helena Maragall
Petrixol, 5. 08002 Barcelona
T. 933 187 020

La Sala Parés disposa de la galeria Maragall Edicions,
destinada específicament a obra gràfica original:
litografies, gravats i serigrafies numerades i signades
per l’artista.
Contacte: Sra. Natalia Peña
Petritxol, 5. 08002 Barcelona
T. 933 174 877

Galeria Trama
La GALERIA TRAMA es dedica a la promoció de l’art
contemporani tant a nivell nacional com internacional.
Contacte: Sra. Natalia Peña
Petritxol, 5. 08002 Barcelona
T. 933 174 877

Condicions per als associats:
Sala Parés, Galeria Trama i Maragall Edicions, ofereixen un
descompte d’un 15% en l’adquisició de quadres i obra
gràfica d’artistes actuals de la galeria als socis de FEFAC
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amc

www. amcgestion. com

Creació de botigues
online
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amc

www. amcgestion. com

Creació de pàgines web
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CUCORENT
T. 91 737 32 95
www.cucorent.com

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB FEFAC

Registre jornada laboral,
control de presència
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CONTACTA PER L’EXPERIÈNCIA, COMPRA PEL PREU I QUEDA’T PER LA QUALITAT

Gestió de residus
sanitaris
RESIDUS SANITARIS
Pau Gairalt T. 647 531 015
pgresidusanitaris@gmail.com

Gestió íntegra de
residus sanitaris
PG residus sanitaris és una empresa familiar, amb més
de 20 anys d’experiència en la recollida i transport de
residus, especialitzant-se en la gestió dels residus
sanitaris produïts en centres de salut.

Oferim la gestió íntegra dels residus
sanitaris, així com de les agulles i el
material tallant i punxant (grups III
i/o IV).

La gestió dels residus inclou:

• Tramitació de la documentació específica

(fitxa d’acceptació, fulls de seguiment, llibre de
registre de residus) per a una correcte gestió
dels residus sanitaris.

• Subministrament dels contenidors adients a

cadascun dels residus a gestionar. Contenidors
homologats de diferents capacitats i per
tipologia de residus.
Disposem de contenidors d’1 litre, 5 litres, 10
litres, 30 litres i 60 litres, dels grups III i IV.

• Etiquetatge segons normativa, per tal de
saber la procedència i el destí del residu.

• Recollida dels contenidors plens dels residus.
• Transport dels residus a gestor autoritzat en
vehicles autoritzats per l’Agència Catalana de
Residus.

• Lliurament a gestor autoritzat.
• Retorn de la documentació acreditativa (full

de seguiment) per tal de comprovar la correcte
gestió del residu.

PREUS ESPECIALS PER ALS ASSOCIATS DE LA FEFAC · Pau Gairalt T. 647 531 015 · pgresidusanitaris@gmail.com
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Subministrament elèctric

Factorenergia compta amb 18 anys d’experiència
i més de 60.000 clients satisfets. Destaquem per
la nostra transparència, el servei d’Atenció al Client
i la responsabilitat mediambiental.

ASSESSORIA ENERGÈTICA PERSONALITZADA
I GRATUÏTA amb la que obtindràs:
· Optimització de potència. Estalvia al terme fix de la teva factura
· Bateries de condensació. Compensació davant de penalitzacions
· Il·luminació LED. Redueix el teu consum
· Condicions de pagament favorables per a clients
Condicions especials per a associats de la FEFAC

Et fem un estudi de potència gratuït?
900 649 028
www.factorenergia.com
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Anuncis d’ofertes de treball
a Internet
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Acord de col·laboració InfoJobs - FEFAC

Per què adherir-me?
ü Fins el 66% de descompte
ü Facilitats de pagament
ü Atenció personalitzada

INSERCIONS
ü Associat que necessita publicar fins a 3 ofertes

Pack

Preu Associats

3 insercions

249€

INSERCIONS
ü Associat que necessita publicar fins a 5 ofertes

Pack

Preu Associats

5 insercions

399€

Dades de contacte
Núria Xiol
656 348 375
nuria.xiol@infojobs.net

(Preu tarifa: 650€) 61% descompte

(Preu tarifa: 1.000€) 60% descompte

SIMULTANEÏTAT
ü Associat que necessita publicar processos de
forma contínua

Pack

Preu Associats

1 oferta activa

600€

Preu mínim: 300€*
(Preu tarifa: 1.800€) 66% descompte

• Tarifa 1 oferta 275€
• Aquests preus no inclouen IVA
• Preus especials vigents des de 1/1/19
• *Per contractes PS1 amb consum inferior a 12 mesos, ja que l’acord finalitza
el desembre’19, el preu mínim s’estableix en 300€

2

Sobre InfoJobs

InfoJobs és la web de treball de referència a Espanya que ajuda a candidats de tots els perfils
a trobar la millor feina possible i a les empreses el talent més adient per les seves vacants

+1,6M de
vacants

PERFILS
DIVERSOS
Especialistes
Generalistes
Oficis
Directius

publicades
a IJ

710
de cada

+831.000
contractes
tancats
durant el
2015

Ofertes a Internet a Espanya

són a InfoJobs*

+4,5M
Professionals actius

10’ 32’’

És el temps mitjà
de cada visita del
candidat

Assessoria laboral
Consultoría Estudio Legal
Bufete Abogados, SLP
Consell de Cent 413-415, 3r-2a
08009 Barcelona
Tel. 93 265 80 13 • Fax: 93 265 05 89
sdire@bufetepm.com

El Bufet d’advocats “Bufete Perulles & Moya y Asociados” de Barcelona, especialitzat en
matèria de relacions laborals i de la Seguretat Social i Assessors Jurídics en la Negociació
del Conveni Col·lectiu de Treball d’Oficines de Farmàcia de Barcelona, ofereix als
associats de la Federació d´Associacions de Farmàcies de Catalunya els següents serveis:

• Defensa jurídica i processal davant
Tribunals i l’Administració.
• Contractacions, Classiﬁcació
Professional, Acomiadaments, Règim
Disciplinari Laboral
• Negociacions/Modiﬁcacions de
Condicions de Treball a l’empresa.
• Expedients Regulació Ocupació.
• Relacions empresa - Seguretat Social.
• Aplicació Conveni Col·lectiu: Jornades
Treball, Quadres Horaris, Calendaris
Laborals, etc.
• Recepció periòdica de Circulars / Notes
Informatives.

• Servei de Consultes telefòniques, per
fax o per correu electrònic.
• Serveis de gestió de contractació
laboral, confecció de nòmines i
documents de cotització a la Seguretat
Social:
· Confecció de Nòmines del Personal.
· Confecció documents de Cotització a
la Seguretat Social.
· Confecció i tramitació de Contractes
de Treball i Notiﬁcacions
d’Altes-Baixes de treballadors.

Per a qualsevol consulta truca al 93 265 80 13 i identificat com a associat de la FEFAC. Les
consultes telefòniques, via fax o correu electrònic són gratuïtes. Bonificació especial
del 15% per a qualsevol encàrrec professional.
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Portes automàtiques

937 466 015
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Servei tècnic i de manteniment

El servei de reparació i manteniment
d’up3 portes automàtiques s’aplica
sota protocols estandaritzats segons normativa UNE 85635:2012
Portes peatonals automàtiques de vidre,
portes enrotllables d’alumini, portes
seccionals, portes ràpides de lona PVC,
portes basculants, portes enrotllables de
ferro, ballestes, portes abatibles, etc.

LA
TEVA

MILLOR
OPCIÓ

Sempre amb
Recanvis
Originals

Com a propietari vostè és el responsable
del seu correcte ús i manteniment

rveircaa
e
s
m
Donlesevol meas
qua de port

up3 vocació de servei. Parlem?

Ofertes
exclusives

FEFAC

up3 central (Barcelona) 937 466 015

Equips de muntatge a Espanya, França i Portugal
Servei Post-Venda
Servei manteniment, urgències

info@up3.eu

Serveis
FEFAC

conveni
col·lectiu

Les empresarials que formen
part de FEFAC negocien els
Convenis Col·lectius de
Treball, amb les aportacions
dels socis.

Necessites personal per a la teva
farmàcia? T’ajudem a trobar el
professional que necessites, amb
la col·laboració d’Infojobs.

notícies
del sector
T’informem de totes les novetats
del sector que t’afecten. Rep la
nostra newsletter en el teu
correu electrònic.

atenció
propera

conferències
i formació

borsa de
treball

Activitat formativa gratuïta per a
socis, sobre temes d’alt interès
per a la gestió de la teva
farmàcia.

descomptes
proveïdors
Serveis i productes per a la
gestió, de qualitat i a millor preu,
a través d’acords amb empreses
proveïdores.

_

assesorament
FEFAC: Som ‘al darrere’,
perque
tu
siguis
al
davant
immediat
opinió i
T’atenem de manera personalitzada i molt propera, de dilluns a
divendres, de 9 a 20 hores.
Posa’ns a prova!

SERVEIS FEFAC:
Els titulars de farmàcia associats a alguna de les empresarials que formen part de FEFAC (AFB, AGFE, AFET o
AFELL) gaudeixen d’una sèrie de serveis exclusius que
els ajuden a millorar la gestió de la seva farmàcia.

participació

Què et preocupa? Vols
compartir alguna informació o
idea? Pregunta’ns, participa,
Federacióopina.
d’Associacions
No estàs sol.de
Farmàcies de Catalunya

Et posem en contacte amb els
nostres assessors laborals, ﬁscals
i jurídics, que t’atendran
gratuïtament.

Empreses que tenen
conveni de col·laboració
només amb l’AFB

_

FEFAC: Som ‘al darrere’, perque tu siguis al davant

Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya

Estudis de mercat, PVP
de grans superfícies
Pº Sagasta 72, 1º izq. 50006 Zaragoza
T. 976 37 10 46 · F. 976 25 27 14
www.mercadinamica.com

Presentació

Serveis ad-hoc:

Merca Dinámica neix el 1989 amb la missió
d’aportar informació objectiva, periòdica i personalitzada del mercat, que permeti ajudar les organitzacions en la presa de decisions comercials i
empresarials.

Tots els serveis subministrats per Merca Dinámica
són susceptibles d’adaptació a les necessitats
concretes del client.

A petició dels nostres clients, procedim a
l’observació de productes, preus i promocions
procurant cobrir diferents canals de venda, principalment punts de venda, fulletons promocionals i
botigues virtuals o canals de venda on line.

• Poden subministrar-se en els formats:
• Fulls Excel.
• Informes PDF.
• Presentacions Power Point.
• Fitxers txt, csv.

Serveis al punt de venda:
• Presència o absència del producte.
• Assortiments implantats.
• Juntament a quins altres productes es troba,
podent dibuixar, fins i tot, un planograma de
linial.
• El preu.
• Número d’unitats a la vista (facing).
• Alçades a les que es troba el producte.
Si el producte està en promoció:
• El tipus d’oferta o promoció que acompanya al
producte.
• El preu de promoció.
• On està ubicada la promoció dins el punt de
venda i, fins i tot podem citar els elements
gràfics i de merchandising empleats per a
impulsar-ne les vendes.

Informes:

Condicions per als socis d’AFB:
• Dte. establiments / productes
quinzenals: 10%

• Dtes. per volum: 1% per cada 200€,
màxim 15%

• Dte. financer addicional aplicable a

l’emissió de cada nova factura si no hi
ha res pendent de més de 30 dies: 4%
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T. 931 797 287
M. 606 849 804
mail@kminsky.com
www.kminsky.com

Disseny, publicitat,
impressió i retolació

Vol comunicar-se millor amb els seus
clients? Ser més visible? Fidelitzar-los?
Necessita diferenciar-se? Vol fer una
promoció? Una acció puntual?

Nosaltres som el seu
departament de
comunicació.
Ja sap tot el que podem fer per vostè?
Creació de marca • Comunicació • Fulletons i flyers • Targetes •
Calendaris • Etiquetes adhesives • Bosses • Mailings • PLV •
Displays • Carnets de fidelització • Personalització • Retolació i
senyalització • Espais efímers • Creus de farmàcia • Lones i
vinils, i molt més!

Condicions per als socis d’AFB
1

Assessorament gratuït

2

Pressupost sense compromís

3

Descompte del 10% en disseny i
conceptualització
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Assessoria ﬁscal
Balmes 76, 2n 1a · 08007 Barcelona
T. 93 467 43 50 · F. 93 215 01 17
buxaderas.advocats@buxaderas.net

Despatx d'assessoria jurídica,
fiscal i comptable,
especialitzat en petites i
mitjanes empreses, i de forma
concreta en el sector de les
oficines de farmàcia ofereix
als socis de l'Associació de
Farmàcies de Barcelona
l'assessorament necessari
en temes fiscals i
comptables.
Honoraris:
Tarifes especials per a socis
de l’Associació de Farmàcies
de Barcelona.

Serveis per a les oficines de
farmàcia sòcies de
l’Associació de Farmàcies de
Barcelona:
• Preparació i tramitació de
declaracions ﬁscals.
• Confecció de comptabilitat.
• Societats.
• Estudis sobre transmissions de
farmàcia.

Per a qualsevol consulta truca al
93 467 43 50 i identificat com a
associat de l’AFB.
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Material d’oﬁcina,
mobiliari i impresores
Aribau, 60. 08011 Barcelona
T. 93 454 66 00 · F. 93 451 24 38
comandes@todooficina.net
www.todooficina.net

Informació general

Enviament

Posem a la teva disposició tot el material que la
teva Oficina de Farmàcia pugui necessitar amb la
més àmplia selecció de primeres marques a més
d’una extensa gamma en marca pròpia, tot garantint la màxima qualitat i el preu més competitiu.

Enviament de comandes urgents en 24 hores
(rebudes abans de les 19:00).

Així mateix, t’oferim un catàleg general, catàlegs
sectorials i una revista amb promocions i ofertes
en més de 1.000 articles. Pots consultar-lo a
www.todooficina.net/publicaciones-serviempresa.

Horari d’atenció al públic

També pots comptar amb l’atenció personalitzada
de professionals que t’atendran i assessoraran en la
teva gestió de compres.

Pressupostos sense compromís
Realitzem pressupostos a mida, sense compromís, sobre mobiliari i cadires, impressió, regals
d’empresa, etc.

TRUCA’NS AL 93 454 66 00

Muntatge de mobiliari gratuït
Instal·lació i muntatge totalment gratuïts.
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores,
i els 365 dies de l’any a través del nostre web:
www.todooficina.net

Condicions per als socis d’AFB:
• Les farmàcies sòcies de l’AFB gaudeixen de
tarifes preferents
• Transport gratuït* durant 1 any en donar-se d’alta
a Todo Oficina (comandes de qualsevol import).
*Fora de Barcelona ciutat el transport serà
gratuït per a comandes de 60 € o superiors.
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Serveis generals
de neteja
Gran Via Carles III, 22. Local 10-11
08028 Barcelona
T. 934 268 404 · M. 664 774 268
viperlimp@viperlimp.es
www.viperlimp.es

Presentació

Entreguem un servei integral

Viper-limp,S.L. és una empresa ubicada al centre
de Barcelona dedicada a oferir serveis de neteja.

• Manteniment de neteges en general

L’equip de Viper-limp,S.L. el formen un conjunt de
persones especialitzades en el sector, constantment
formades i minuciosament seleccionades, que
s’encarreguen de mantenir les seves instal·lacions
en perfecte estat de neteja i desinfecció.

• Neteja de cristalls

En els nostres inicis el principal objectiu fou
consolidar una empresa capaç d’aprofitar totes les
tecnologies que existeixen en el mercat. És per
això que, en poc temps, Viper-limp,S.L., es proveu
de maquinària d’última generació per obtenir
resultats òptims en els seus treballs.
Un altre objectiu prioritari és la satisfacció del
client. Per això disposem d’un Departament de
Seguiment encarregat de vetllar pel correcte
funcionament dels treballs. Aquest equip el
formen els nostres supervisors de zona.

• Metal·litzat electromecànic de paviments
• Neteja de fi d’obres i locals comercials
• Neteja de farmàcies i consultoris mèdics
• Neteja d’instal·lacions esportives, comunitats,
col·legis, pàrquings, etc.

Consulta les nostres condicions
per als socis d’AFB
Truca’ns: 664 774 268
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Consultoria en espais
Saragossa 108, baixos · 08006 Barcelona
T. 639 02 06 38 · jvera@coac.net

QUI SOM?

Som un estudi d’ASSESORIA i consultoria
d’espais i model de negocis amb clients en el
sector de les oﬁcines de fàrmacia, amb més de
25 anys d’antiguitat.
La nostra activitat en aquest camp es va iniciar
l’any 1985, època en la que vàrem INNOVAR,
transformant una antiga farmàcia del centre de
Barcelona en la PRIMERA d’Espanya amb
producte totalment accessible al públic.

QUÈ PROPOSEM?

Avaluem el model i les possibilitats futures de
l’espai de la farmàcia. Amb INDEPENDÈNCIA
total respecte d’empreses d’obres i mobiliari.

PER QUÈ?

Pensem que és un bon moment per repensar el
MODEL de negoci i oferir solucions d’espais
que s’adaptin al futur del sector.

QUÈ AVALUEM?

1- L’actual funcionament de la seva farmàcia,
les carències, virtuts i requeriments futurs.
2- Avaluem els ESPAIS considerant els següents
aspectes:
• Visibilitat exterior
• IMATGE del local
• Anàlisi de l’espai de venda
• Àrees de treball intern
• Anàlisi del mobiliari i RENDIMENT
• Capacitat i ﬂexibilitat d’utilització
• Accessibilitat del client
• Avaluació de les instal.lacions

COM HO FEM?

A través d’un document gràﬁc amb la valoració
dels diferents espais, propostes, conclusions i
SOLUCIONS que es poden adoptar.

QUÈ ACONSEGUIM?

• Que el client obtingui una avaluació independent de la seva farmàcia.
• Fixar el model, a través del qual poder desenvolupar la seva estratègia en un futur.
• OPTIMIZACIÓ dels espais i el seu funcionament, sense que això impliqui necessàriament intervencions de gran abast i cost
econòmic.
• UNA VISIÓ DE FUTUR.

CONDICIONS PER ALS SOCIS D’AFB
• COST DE L’INFORME
S’acordarà amb el client en funció de les
característiques de la farmàcia, sent el
cost mitjà de 800 €
(Cost no socis: 1.000 €)
Estalvi: -20%
NOUS ESPAIS PER A NOUS MODELS
CONEGUI LA SEVA REALITAT
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Els nostres valors
En qualsevol de les nostres accions, preval la defensa d’un
sistema sanitari de qualitat, amb l’atenció centrada en el
benestar i la salut, oferint serveis i productes orientats a
tots els ciutadans i a la promoció de les bones pràctiques.
Treballem per una farmàcia professional, propera a la
població i per una atenció i servei que garanteixi l’accés
del ciutadà a la seva medicació de forma igualitària.
Així mateix, per aportar elements de gestió que millorin la
rendibilitat a la farmàcia.
La federació empresarial, conscient que el col·lectiu es
troba en un moment decisiu, vol ser facilitadora del canvi

i de les adaptacions que han de possibilitar un futur
estable i sostenible i una atenció sanitària òptima.
El fet d’estar formada exclusivament per farmacèutics amb
oﬁcina de farmàcia fa que siguem l’única organització que
ens representa com a tals, i aquest fet ens diferencia de la
resta d’organitzacions que engloben els professionals de
la farmàcia de manera més àmplia i amb interessos
legítims però no sempre coincidents amb els nostres.
Treballem per potenciar la vessant social i solidària de la
farmàcia, doncs entenem que ens mostra com el que
realment som, un col·lectiu compromès, i alhora ens
serveix com a salvaguarda de la nostra professió.

Estàs interessat en donar-te d’alta a la teva empresarial? (AFB, AGFE, AFET o AFELL)
Envia’ns per email (fefac@fefac.cat) les dades d’aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu:

_

FAC: Som ‘al darrere’, perque tu siguis al dav
Nom i cognoms del titular:
Telèfon:
Número de farmàcia:

E-mail:
Localitat:

En compliment al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, FEFAC informa als seus associats i al públic en general que: Les dades personals introduïdes al formulari
de sol·licitud d'informació d'aquesta guia de serveis i proveïdors 2019 formaran part de la base de dades propietat de FEFAC, que té com a finalitat (i) atendre les consultes i sol·licituds d'informació realitzades pels usuaris (ii)
informar, fins i tot per via electrònica, sobre els serveis o activitat que FEFAC ofereix a les farmàcies. L'interessat autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals amb aquestes finalitats. Les dades de caràcter
personal facilitades seran d'ús exclusiu per part de FEFAC i no es preveuen que siguin comunicades a tercers. Si una persona vol exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte al
tractament de les seves dades personals, ha d'enviar una carta a FEFAC, Casanova, 84-86, entl. 1C, 08011 Barcelona, o remetre un correu electrònic a l'adreça electrònica següent: fefac@fefac.cat

FEFAC

Federació d’Associacions
de Farmàcies de Catalunya

Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya

Nous convenis de
col·laboració FEFAC
(AFB, AFET, AGFE i AFELL)
2019

Coberturas completas.
Protege a tus clientes con las más amplias
coberturas.
Responsabilidad por uso o
tratamiento de la información
propia o de terceros.

Notificación por Violaciones de
Seguridad de Datos o Vulneración
de Normativa de Protección de
Datos.

Inspecciones y procedimientos
sancionadores por incumplimiento
de la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD).

Gastos de Restitución de Imagen.

Extorsión cibernética.

Gastos de Recuperación de Datos.

Gastos de defensa.

Servicios de control de identidad.
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_

FEFAC: Som ‘al darrere’, perque tu siguis al davant
FEFAC

Federació d’Associacions
de Farmàcies de Catalunya

no et quedis sol!
Federació d’Associacions de

Casanova, 84-86 entr. 1a
08011 Barcelona

de Catalunya
Tel. 93Farmàcies
323 24 22
fefac@fefac.cat
Fax 93 454 61 77
www.fefac.cat

@FEFAC_farmacia

