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Espai OFERTES I PROMOCIONS aceb.cat 

 “Ofertes i promocions” és un servei exclusiu i gratuït per als 

associats de l’ACEB, visible per a tothom. Es tracta d’un espai online 

per inserir qualsevol oferta o promoció que pot oferir l’empresa 

associada a la resta d’usuaris del servei, i també al públic general. 

Pot ser compravenda de material, lloguer d’espais... O bé una 

promoció d’un producte i/o servei que pot ser tant variat com socis té 

l’ACEB; descomptes en reparacions, cursos de formació, menús de 

restaurant... 

Podeu publicar l’oferta a la web vosaltres mateixos, però és important 

que seguiu unes instruccions bàsiques: 

- Recomanem pujar l’ imatge en les dimensions 1200x800 píxels 

- El títol de l'oferta no hauria de tenir més de 6 paraules 

- Les 25 primeres paraules de l'oferta són el resum presentat a la 

cartellera. 

- Els camps que no empleneu no seran publicats. 

- Podeu posar un enllaç a la vostra web (camp Web) i també a 

l'oferta concreta (camp Enllaç oferta). 

- La data final serà la data de despublicació automàtica de 

l'oferta. 

 

A continuació expliquem amb detall els passos per publicar una 

oferta. 
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Per penjar una oferta, cal seguir els passos següents: 

1. Aneu a la part superior dreta de la home de l’ACEB(www.aceb.cat), 

i cliqueu a ENTRAR: 

  

2. A la pantalla us apareixerà el següent: 

 

 

 

3. Escriviu el vostre correu electrònic a la casella NOM D’USUARI, a 

continuació cliqueu “Heu oblidat la contrasenya?”, el sistema us 

generarà una clau, i podreu crear la vostra contrasenya. 

4. Aneu al menú SOCIS > OFERTES I PROMOCIONS > AFEGIR 

NOVA OFERTA  
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5. I ja només caldrà que ompliu els camps: 

 

 

 

Fet això, la vostra oferta serà publicada a la pàgina web. Tingueu en 

compte que prèviament l’ACEB rebrà un correu electrònic i autoritzarà 

la vostra publicació, és per això que passarà un breu període de 

temps després de penjar la informació fins que sigui visible a la 

pàgina web. 

 

Un cop hagueu publicat l’oferta, ja no la podreu modificar. En cas que 

necessiteu canviar quelcom, ens ho feu saber i ho podrem canviar. 

 

Per qualsevol problema us podeu posar en contacte amb: 

 

Eva Guijarro 

aceb@aceb.cat 

93 822 14 04 

 


