L’Egarenca Express

(núm.14)

29 d’agost 2018

Avui dimarts hem obert la botiga després dels dies de vacances de l’agost.
A partir d’ara continuem amb l’horari habitual:
De dimarts a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20:30 h.
Dissabte de 9 a 13:30 h.

✔

Productes

Tenim un nou proveïdor: «Elaborats com Cal». Ens portaran canalons, croquetes, panades i coques
de diversos sabors. Les panades i coques són veganes. El procés de comanda tindrà una periodicitat
quinzenal.
Els ous també es compraran a granel, a pes. Sortiran més barats, i estaran barrejats: ous grans i
petits. Oferirem oueres que hem adquirit que es podran reciclar (es cobren però no es poden
retornar). Explicarem amb detall per què ho fem així.
Respecte a les garrafes d’aigua, obrirem el debat per determinar si cal tenir-ne o no a l’ecobotiga.
A l’Aplicoop he fet algunes modificacions: hem ficat un quadrant per afegir novetats relacionades
amb els productes, i la informació de l’agenda estarà actualitzada.

✔

Canvis a la botiga

Hem reestructurat les prestatgeries de la botiga. Ara comptem amb un nou moble destinat al
granel. Els sabons estan més accessibles. Quan vingueu veure els canvis i ens podreu dir què us
sembla!
Tenim disponible una carta per a la cafeteria, amb els productes que en servim i els seus preus,
tant per als socis com per a no socis. Podeu veure la carta aquí.
S’ha habilitat el despatx com a punt d’entrada de mercaderies. Durant les setmanes vinents
treballarem un protocol per tal que els socis puguin ajudar a introduir productes i també reposar la
botiga.
Es va fer un nou inventari a l’agost.

S’han fet canvis en el FacturaScript pel que fa a programació, per poder entrar dades i fer el carnet.

Amics i amigues sòcies, tenim aquestes necessitats:

•

Cistelles per a la botiga.

•

Necessitem algú que en sàpiga d’aires condicionats/equips de calefacció, encara que sigui
per assessorar o perquè ens passi algun contacte.

•

Algú que s’ofereix a fer petites reparacions/obres/col·locar unes cortines, pagant-ho amb
algun intercanvi.

Si algú té alguna d'aquestes coses, poseu-vos en contacte amb nosaltres o porteu-les a la botiga!

