COM CERCAR PRODUCTES I ESTABLIMENTS
En aquest manual s’expliquen quins són els mètodes per trobar l’establiment o el
producte que busquem.
Podeu localitzar el que busqueu de quatre maneres diferents:
1. Mitjançant la barra Menú/Negocis (mostra tots els negocis que hi ha al municipi).
2. Mitjançant les categories de negocis (mostra tots els negocis del municipi que
pertanyen a la categoria seleccionada).
3. Mitjançant la barra de cerca (permet buscar un producte o un negoci a partir de
la descripció entrada).
4. Cercar a tots el municipis (permet buscar un producte o un negoci a partir de la
descripció entrada, a totes les plataformes).
5. Cerca avançada (permet aplicat filtres com: si es serveis a un determinat
municipi, si el producte es serveix a domicili, mètodes de pagament, etc.)
CERCA MITJANÇANT MENÚ/NEGOCIS
Mitjançant aquesta cerca, accedireu a tots els negocis que la plataforma té donats d’alta
al municipi (és l’opció recomanable si el municipi té pocs negocis donats d’alta).

CERCA MITJANÇANT CATEGORIES DE NEGOCIS
Aquesta cerca mostra els negocis donats d’alta a la plataforma del municipi i que
pertanyen a la categoria seleccionada (és l’opció recomanada si al municipi hi ha força
negocis donats d’alta).

CERCA MITJANÇANT LA BARRA DE CERCA
Mostra els productes o negocis de la plataforma del municipi a partir del nom complet o
incomplet que hàgiu introduït a la barra de cerca (és l’opció recomanada, si voleu cercar
un producte directament o, si coneixeu el nom, complet o incomplet, del negoci).

Nota: Abans de fer la cerca heu d’indicar si voleu buscar un producte o un negoci (el
cercador, per defecte, busca productes).
CERCA A TOTS ELS MUNICIPIS
Mitjançant aquesta cerca, accedireu a una cerca que permet buscar tots els negoci o
productes existents a totes les plataformes.
El primer pas és accedir a la pàgina on podem veure totes les plataformes. Això ho farem
mitjançant: Menú/Cerca a tots els municipis

Un cop situats a la pàgina on tenim tots els portals podrem utilitzar la barra de cerca per
tal de buscar tots els productes i negocis existents a les diferents plataformes.
CERCA AVANÇADA
Aquesta cerca permet buscar productes a totes els portals, aplicant filtres com: si un
producte es serveis a un determinat municipi, si el producte es serveix a domicili,
mètodes de pagaments acceptat, etc.

