L’àbac: una
moneda única
i diferent

Abacus
Cooperativa

Abacus
Cooperativa

Aquesta és la moneda que des d’ara els socis
d’Abacus Cooperativa podran utilitzar per fer les
seves compres als nostres establiments.
Una moneda que permetrà comprar al millor
preu qualsevol producte mentre ens identifiquem
com a socis (ja sigui amb el carnet o l’app
d’Abacus en el teu mòbil)
Aquesta és la moneda que ens diferencia i ens fa
únics. Aquesta és la moneda d’una cooperativa
que evoluciona i és referent a casa nostra.

Pots consultar el teu saldo en àbacs
a l’accés soci del nostre web
abacus.coop

abacus.coop

Un sistema
de pagament
únic i exclusiu
Abacus Cooperativa ha creat un sistema de
pagament únic i exclusiu per als seus socis.
Perquè seguint amb la nostra filosofia de
proximitat, participació i innovació volem
que els socis d’Abacus Cooperativa sempre
surtin guanyant. Així és com a Abacus
Cooperativa evolucionem amb les necessitats
de les persones i les llars; així és com, a
partir d’ara, els nostres socis podran pagar
en alguna cosa més que en euros.
I per a tranquil·litat dels socis, el saldo en
punts no es perd; es bescanvia a àbacs.

Acumula els teus àbacs
1. Quan compris

joguines

manualitats

puericultura

papereria

tecnología

llibres de text

i utilitza’ls en la següent compra

2. Quan ens ajudis a millorar
Abac
rativ

a

us

Els productes amb els quals pots
acumular àbacs estan identificats
amb aquest símbol

idiomes

La seva equivalència és la següent:
1 punt = 50 àbacs

Coope

Busca
els productes
amb aquest
símbol

responent a les diferents enquestes
que et proposem

3. Quan participis

a les activitats de la cooperativa

NOM DEL PRODUCTE
99859554
0946560.39
01-00-105
PVP

2.75€

8 713878 000738

Cost Soci

2.50€

125

També pots conèixer el valor en àbacs
de cadascun dels productes.
L’equivalència és de 50 àbacs/€.

