
DESCOMPTES 

I AVANTATGES 

PER FAMÍLIES 
MONOPARENTALS 

I NOMBROSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què som, Què fem? 

 
FamíliaXL.com i famíliaXS.com són noves plataformes d’avantatges i descomptes en tot tipus de serveis i productes 
per  a famílies amb el títol de família nombrosa o monoparental, tant en venda directa com on-line, en aquells 
comerços i  establiments adherits a la xarxa famíliaXL.com i famíliaXS.com. 

 

A Catalunya hi han 104.000 famílies amb el títol de família nombrosa i unes 41.000 famílies monoparentals, dos col·lectius 
molt significatius i en creixement. 

 
 
 
 
 
 

COM FUNCIONA? QUI POT ADHERIR-SE A LA XARXA fXL/FXS? 

 

- La família nombrosa o monoparental es fa sòcia 
gratuïtament i comença a gaudir de descomptes/ 
avantatges als comerços i establiments adherits a la xarxa 
fXL i fXS només presentant el carnet de soci digital o 
mitjançant un codi de descompte als comerços online. 

 

- A més, els nostres usuaris estaran informats sobre 
ofertes, xarxa comercial i podrà participar proposant nous 
comerços. 

 

- FamíliaXL.com i FamíliaXS.com no cobren cap comissió 
del descompte pactat a l’acord d’adhesió. 

 

- Per futures promocions o ofertes puntuals l’empresa o 
establiment pot fer servir  famíliaXL.com i/o 
famíliaXS.com sota un nou acord especific per l’acció. 

- Tota empresa amb interès per fer créixer el seu negoci 
contactant fàcilment amb els amplis col·lectius de 
famílies nombroses i monoparentals. 

 

- Estiguin disposats a oferir un descompte o avantatge 
prèviament fixat per ell mateix. 

 

- L’adhesió del comerç a la Xarxa fXL i fXS és GRATUITA, no 
tindrà cap despesa, o quota amb famíliaXL.cat i famíliaXS. 
cat. 

 
- Tot els comerços i establiments adherits a la Xarxa 
fXL i fXS s’identificaran per mitjà d’un ADHESIU que 
s’haurà de col·locar en un lloc visible de l’establiment. 

 
 

AVANTATGES DE FORMAR PART DE LA XARXA fXL/fXS 

 

- Una nova plataforma per donar-se a conèixer i fer-se difusió. 

- Accés ràpid i directe a dos col·lectius molt significatius. 

- Fidelització de clients. 

- Formar part d’un projecte amb vocació social. 
 

COM ADHERIR-SE A LA XARXA fXL/fXS? 

 

1 Concertant una reunió per contemplar una possible col·laboració. 

2 Omplint directament l’acord de comerç. 

 
AVANTATGESPER LA FAMÍLIA AL FER-SE SOCIA 

 

- Gaudir de descomptes i avantatges de manera directa i lineal. 

- Accès ràpid i directe a la xarxa fXL i fXS mòbil, ordinador i tablet. 

- Localització dels establiments en qualsevol moment per: geolocalització, sector, ordre alfabètic o ubicació. 

- Mantenir-se informat de la ampliació de la xarxa fXL i fXS i dels nous descomptes. 

 
QUÈ ENS DIFERENCIA? 

 

- Un accés ràpid, fàcil i àgil als descomptes i comerços adherits a la xarxa fXL i fXS. 

- Una difusió i contacte directe amb els dos col·lectius de famílies nombroses i monoparentals. 
 

Els dos webs i les aplicacions mòbils w ww . f amiliaxl. com i ww w. f amiliax s. com estan ja online on es poden veure els 

comerços i establiments adherits a la xarxa fXL i fXS i els descomptes que ofereixen. 

Restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte i els encoratgem a que formin part de la iniciativa. 

Cordialment, 

 
Gloria Menchacatorre Alegre 

gloria@familiaxls.com | 696 451 523 

| 931 167 067   
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