
Xarxa de logística

Tria l’alternativa 
responsable de 
la missatgeria

Ets un comerç de Sants?
Primer enviament gratuït!

Activem el teu perfil

Registra't a la plataforma

I al minut ja podràs començar a fer les teves comandes.

Si ets un comerç de Sants, el primer enviament és 
gratuït. Aprofita l'oferta!

Escaneja el QR i introdueix les teves dades. Amb 
nosaltres no tindràs cap cost d'activació del perfil 
ni cap cost fix.

Com funciona?
És molt fàcil!

1

2

3 Rep el teu descompte!

info@mensakas.com

comunalitatsants.cat
mensakas.com

@mensakas

@MensakasApp
Algun dubte?

Promou i finança:



Som una cooperativa de missatgeria que dignifica
el treball del repartiment. Sorgim de les lluites 
laborals del moviment RidersXDerechos com a 
resposta al model depredador de les multinacionals 
del sector.

Mensakas forma part de la Xarxa de Restauració i 
Logística de la Comunalitat de Sants i representa un 
servei sostenible de repartiment de comandes locals 
i de proximitat. La Comunalitat de Sants és un 
projecte que neix per impulsar la transformació social 
del territori fomentant espais comunitaris i iniciatives 
d'ajuda mútua, enfortint i enxarxant l’economia local i 
les treballadores autònomes, les iniciatives de l'ESS i 
el teixit veïnal i associatiu.

Mensakas no som una plataforma digital com les 
altres, existim per desenvolupar aquesta activitat 
de manera ètica i solidària, fomentant el treball 
digne, el consum responsable, els drets socials i la 
sostenibilitat ambiental. Si vols reforçar la teva 
responsabilitat social, treballa amb nosaltres.

Mitjançant la nostra plataforma digital, disposes 
del teu espai online de venda on poder gestionar 
el lliurament dels productes que ofereixes. 
Nosaltres ens encarreguem que arribin a la seva 
destinació.

Posem a la teva disposició un servei de 
missatgeria per lliurar als teus clients les 
compres que hagin realitzat en el teu local.

A través de la nostra aplicació mòbil i catàleg 
online “Coopcycle” donem a conèixer el teu 
negoci entre les nostres usuàries. El nostre 
servei de transport et permetrà arribar a més 
persones que limitant l'oferta al punt de venda.

Impulsem
el consum 
responsable

Fomentem 
l’economia
social i 
solidària

Generem
una ocupació 

digna 

Dignifiquem les 
treballadores

Afavorim els 
productes de 

proximitat

Creem zero 
emissions

Qui som?

Responsable

Èt
ic

Ràpid

Proximitat
Qualitat

Per què comptar
amb nosaltres?

El nostres serveis als 
comerços de Sants

Perquè som responsables  Venda online i entrega 
a domicili

Servei de missatgeria 
immediata o programada

Perquè donem visibilitat 
al teu negoci

Ecològic

Km
.0


