Informació i orientació al consum
Abacus edita: col·leccions i edicions pròpies de
literatura infantil i juvenil
Col·lecció juvenil ‘Món Abacus’: recuperació del títol La ruta de l’huracà de Care Santos.

Col·lecció infantil ‘Contes d’en Nic’:

I ara què fem?
Entre núvols
Plantes golafres
Para l'orella
Anem de festa
Seguint la pista


Edició conjunta amb Gedisa de l’adaptació del llibre La nostra opció d’Al Gore per a públic
juvenil.
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Catàlegs i publicacions
Catàlegs
GENERAL 2010-2011
Tiratge: 8.200 exemplars

Nou catàleg OFICINES 10
Tiratge: 12.000 exemplars
Ampli catàleg de material i mobiliari per a
l’oficina adreçat a empreses i professionals
freelance. S’incideix en els productes marca
Abacus i també en la qualitat al millor preu.

PAPERERIA 2010-2011
Tiratge: 4.300 exemplars

HISTÒRIES MENUDES NÚM. 9 2010-2011
Tiratge: 80.000 exemplars
El núm. 9 d’Històries menudes ret homenatge a
la novel·la d’aventures coincidint amb diverses
celebracions literàries d’alguns dels autors més
importants d’aquest gènere, com Daniel Defoe,
Herman Melville, Jack London, Emilio Salgari i
Rudyard Kipling. També donen rellevància a la
celebració de l’Any Joan Maragall (2010-2011)
incloent a l’apartat Versos a dojo una selecció de
les obres d’aquest important poeta català.
ESTIU 10
Campanya: de l’1 de juny al 21 d’agost
Tiratge: 190.000 exemplars
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HIVERN / Campanya Nadal
Campanya Moments Màgics: del 8 de novembre
al 24 de desembre
Tiratge: 116.000 exemplars
Catàleg de joguines, papereria, multimèdia,
informàtica i llibre infantil adreçat a pares i
mares amb fills de 0 a 12 anys. Amb els nostres
productes, seguim reforçant la millor qualitat al
millor preu.

Altres publicacions
SANT JORDI 10
Campanya: del 16 al 30 d’abril
Tiratge: 283.300 exemplars
Aquest any, la imatge de Sant Jordi s’ha inspirat
en Joan Maragall (any Maragall) i el
Modernisme, amb el titular Aquest Sant Jordi la
paraula millor la tens a l’ànima.

TORNADA A L’ESCOLA 10
Campanya: del 23 d’agost al 30 de setembre
Tiratge: 650.100 exemplars
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HIVERN / Campanya Nadal
REVISTA
Campanya Moments Màgics: de l’1 al 24 de
desembre
Tiratge: 660.000 exemplars
Revista de joguines, papereria, multimèdia,
informàtica, llibre infantil, ficció i no-ficció
adreçada a pares i mares amb fills de 0 a 12
anys.

DESPLEGABLE
Campanya Riute’n dels preus: del 27 al 31 de
desembre (prorrogada fins al 8 de gener)
Tiratge: 448.000 exemplars
Desplegable bàsicament de joguines +
contrallibreria adreçat a pares i mares amb fills
de 0 a 12 anys.

Campanyes i promocions
Carnestoltes

Època
Vall:
sorteig
Eleqtor,
tallers
sostenibles per a escoles i World Book Day

Campanya d’estiu i tornada a l’escola
Campanya de Nadal

Altres
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Informació i orientació al consum
Comerç just
L’aposta pel comerç just consolida i visualitza el compromís de la cooperativa amb el seu entorn i la
seva responsabilitat empresarial.






Productes de comerç just en 20 establiments de Catalunya i València
176 referències: 40 d’alimentació (23%) i 136 de no-alimentació (77%)
Incorporació de nous productes d’alimentació d’acord amb la petició dels clients
Productes estrella alimentació: barretes bio i xocolates
Productes estrella no-alimentació: baldufes, io-ios i titelles

Vendes de comerç just 2010
Alimentació

Artesenia (principalment joguines)

5.681 unitats
19%

24.294 unitats
81%



Llibres digitals
Abacus cooperativa inclou al seu web el catàleg dels operadors de distribució de continguts digitals
més importants que es nodreixen dels principals grups editorials en català i castellà i en ficció i noficció. Així doncs, la relació de títols de llibres electrònics que s’ofereixen als socis i clients a través
del web de la cooperativa s’ha vist incrementada.
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La festa de Sant Jordi
Sant Jordi en xifres










33

establiments oberts per atendre el públic
30 parades al carrer
386,5 metres lineals de parades al carrer
190 autors han signat llibres en botigues i parades
120.000 punts de llibre distribuïts
3.800 infants visiten les parades d’Abacus cooperativa al
carrer i participen en el 1r Concurs de Punts de Llibre
d’Abacus
50.000 bosses especials per a la diada
284.000 desplegables de llibres de Sant Jordi distribuïts

Projecte Docus-Atria
Abacus cooperativa conjuntament amb Aventia van presentar,
dins del marc del projecte eduCAT1x1, la plataforma DOCUS, un
espai tecnològic d'aprenentatge adaptat als nous continguts
digitals que s’adreça al conjunt de la comunitat educativa. Tot i
començar a promocionar DOCUS a partir del mes de setembre
de 2010, hem aconseguit implantar-lo en 20 escoles i tenim una
xifra total de mes de 6.000 alumnes potencials que podran
utilitzar la nostra plataforma.
Aquesta plataforma permet a les escoles que l’eduCAT1x1 sigui una realitat des del primer dia.
Abacus cooperativa i PromoCaixa, empresa del Grup “la Caixa”, s’uneixen per oferir el millor servei
en la implantació del projecte eduCAT1x1, tant pel que fa al servei dels miniportàtils homologats per
als alumnes com a l’equipament tècnic de les aules. Posem a disposició de les escoles els millors
professionals del sector educatiu, els millors avantatges de finançament i el millor servei del mercat
al millor preu. Durant el 2010 s’han entregat 2.000 ordinadors des de les nostres botigues.

Participació en el Kid’s Cluster
Abacus cooperativa forma part de la Junta del Kid’s Cluster, un punt de trobada i definició de noves
actuacions amb altres empreses que analitza el comportament dels més petits pel que fa al consum
i la compra, les seves expectatives i les del seu entorn, i també estudia les tendències per conèixer
què els importa.
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Objectiu del clúster
Aglutinar les empreses de productes infantils de Catalunya per
tal d’articular actuacions per al reforç de la seva posició
competitiva, i que permetin el desenvolupament de productes i
serveis que afavoreixin les condicions per al bon
desenvolupament dels infants en tots els seus aspectes.
El grup impulsor del clúster està format per agents que
destaquen per la seva representativitat en el marc del sector,
així com pel grau d’implicació i l'interès mostrats en formalitzar
la iniciativa i dedicar temps dels seus màxims responsables a
avançar en la seva organització.
Els membres de la junta directiva són: Abacus cooperativa, Edebé, Educa Borràs, Hospital de Sant
Joan de Déu, Invenio learn.by.doing, Marinva, Panrico, Tecnitoys i Televisió de Catalunya.
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