
 

AVANTATGES UNIVERSITARIS 
 

 

El nostre objectiu principal és crear un vincle més estret entre la comunitat 

universitària i el sector econòmic i social de la ciutat en benefici mutu. La iniciativa 

pretén ser una finestra a través de la qual mostrar els beneficis d’estudiar i viure a 

Manresa. 

 

El Campus Universitari el formem els quatre centres universitaris de la ciutat (Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa -EPSEM-, la Fundació Universitària del 

Bages -FUB-,  Althaia-UIC  i la Universitat Oberta de Catalunya -UOC-), la Biblioteca 

Universitària, la Residència d’Estudiants i l’Ajuntament. 

 

A través del web del Campus Universitari de Manresa els establiments i associacions 

de diferents àmbits podran oferir productes, serveis o avantatges preferents, així com 

promocions exclusives dirigides als estudiants universitaris. 

 

 

Estar vinculat al web del Campus Manresa no suposa cap cost i ajuda a tenir visibilitat. 

 

 

Objectius 

 

- Oferir als estudiants universitaris de Manresa un producte promocional 

exclusiu ple d’avantatges. 

- Reforçar el sentiment de comunitat i de pertinença al Campus i a la Ciutat per 

part dels estudiants dels diferents centres. 

- Fomentar entre el sector comercial el clima de ciutat universitària. 

- Reforçar la dinàmica de convivència i vertebració del campus-ciutat. 

 

Funcionament 

 

- Per als establiments, el web del Campus Manresa suposa un suport publicitari 

gratuït que arriba directament a un sector de consum important a la ciutat. Per 

als estudiants, un incentiu de compra i una via de premiar el seu consum en 

determinats establiments. 

 

- Els estudiants del Campus Manresa disposen d’un carnet universitari nominal 

de la FUB–UManresa, UPC, UOC o Carnet del Campus
1
 – aquest últim en format 

físic o virtual. 

                                                 
1 Aquest últim tipus de carnet serà vàlid fins a nou avís. 



 

 

- Per poder gaudir de les promocions, els estudiants hauran d’ensenyar el carnet 

d’estudiant o Carnet del Campus als diferents establiments, els quals podrien 

sol·licitar el carnet d’estudiant i/o DNI per comprovar-ne la validesa. 

 

- Cada any les empreses col·laboradores poden variar en funció del grau 

d’acceptació de les seves promocions. L’elecció dels avantatges i promocions 

per part de les empreses és important ja que l’èxit de l’acció radica en oferir als 

estudiants productes i/o serveis que els puguin resultar atractius.  

 

- Caldrà que les empreses mantinguin el contacte amb Campus Manresa i s’hi 

posin en contacte en el cas que sigui necessari realitzar algun canvi o 

modificació en les ofertes/promocions o si es vol tramitar la baixa de l’empresa 

del web. 

 

 

Tipus de promocions  

 

- Poden ser en forma de producte/servei especial o en forma de descompte. 

 

- La validesa de l’oferta serà il·limitada
2
 fins que l’empresa no indiqui el contrari.  

 

- Es podran plantejar promocions puntuals – en època de rebaixes o amb motiu 

del llançament de nous productes, per exemple – o promocions especials – per 

exemple sortejos, concursos.... Aquest últim sistema promocional permet 

mantenir activa la comunitat virtual i incita a la participació de la comunitat. 

 

 

 

 

Podeu visitar-nos a www.campusmanresa.net i seguir-nos a Facebook i Twitter com a 

@campusmanresa. Per qualsevol altre dubte o consulta podeu escriure’ns a 

campus@ajmanresa.cat o trucar-nos al telèfon 93 877 64 90 

 

 

Gener 2017 

                                                 
2 Caldrà comunicar l’anul·lació o voluntat de modificació de l’oferta a campus@ajmanresa.cat 


