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A B:SM tenim solucions còmodes i econòmiques
per a les necessitats dels seus clients i del seu negoci.
Per als clients: Vals Horaris.
La solució perquè els seus clients no tinguin cap problema
per aparcar i els sigui fàcil i ràpid venir a la seva botiga
o negoci. Faciliti hores o fraccions d’hora als seus clients.
Per als proveïdors i distribuïdors: Targeta Hores.
solucions d’aparcament a mida. Si estan contents,
vostè guanya temps, servei i efectivitat.
Per als col·laboradors i empleats: Abonaments
Personalitzats. Un sistema flexible i econòmic que s’adapta
a les necessitats del vostre personal.
Per a la seva publicitat: millor fer-se veure i sentir!
Milers de persones utilitzen l’aparcament B:SM més proper
al seu negoci. Converteixi l’aparcament en un altre aparador
del seu comerç i de les seves ofertes.
Falques, cartells, flyers… i Enxarxa’t!
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AUTÒNOMS
I PROFESSIONALS
Ningú com vostè que volta tot el dia sap el valor del
temps. A B:SM tenim la solució més eficaç i econòmica
per als que necessiten aparcament en diferents zones
de la ciutat de Barcelona.
Fa servei tècnic a qualsevol lloc de la ciutat? Tota la Xarxa
BS:M a la seva disposició amb preus molt econòmics
per a estades d’unes hores, un dia o diversos dies.
Per visitar els seus clients. La Xarxa B:SM li soluciona
l’aparcament amb preus molt econòmics. Hi guanyarà
temps, tranquil·litat i eficiència.
Passa hores o dies a l’oficina, al taller o al despatx?
Tenim la solució: els abonaments més flexibles i econòmics
que s’adapten als seus horaris i a la seva jornada laboral.
El coneixen prou? Milers de persones fan servir l’aparcament
B:SM més proper al seu negoci. Expliqui qui és i què fa a
través de falques, cartells, flyers, promocions… i Enxarxa’t!
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A B:SM tenim la solució perquè aparcar no sigui un fre a
l’activitat empresarial. Sigui per a vostè, els socis, la seva
gent o els seus clients, tenim propostes del seu interès.
Per als clients: Vals Horaris.
La solució perquè els seus clients i professionals no tinguin
problema per aparcar i els sigui fàcil parlar amb vostè a la
seva empresa o al despatx. Faciliti hores o fraccions d’hora.
Per a proveïdors i distribuïdors: Targeta Hores.
Solucions d’aparcament a mida. Facilitar l’aparcament
és una bona inversió per entendre’s millor. Vostè hi guanya.
Per als col·laboradors i empleats: Abonaments
Personalitzats. Un sistema flexible i econòmic que
s’adapta a les necessitats del seu personal.
Un esdeveniment o una assemblea a l’empresa?
Tenim solucions adaptables al que necessita.
Per a la seva publicitat: millor fer-se veure i sentir!
Milers de persones utilitzen l’aparcament B:SM més proper
al seu negoci. Converteixi l’aparcament en un altre aparador
del seu comerç. Falques, cartells, flyers… i Enxarxa’t!
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HOTELS, HOSTALS
I APARTAMENTS
De turisme o per feina, a la ciutat el temps és or.
B:SM proposa una xarxa d’aparcaments i un ventall
de solucions a l’aparcament dels vehicles adreçats
a les necessitats de l’hostaleria.
Per als clients de l’hostaleria.
Una completa Xarxa B:SM a tota la ciutat i productes
versàtils per adaptar-se a qualsevol casuística.
Més valor afegit?
Reservi també aparcament per al seu client.
Ho explicarà… i tornarà!
Per als col·laboradors i empleats: Abonaments
Personalitzats. Un sistema flexible i econòmic que s’adapta
a les necessitats del seu personal.
Coneixen bé la seva oferta? Milers de persones fan servir
l’aparcament B:SM més proper al seu hotel o apartament.
Obri la porta del seu negoci i expliqui qui és i què ofereix.
Falques, cartells, flyers, promocions… i Enxarxa’t!
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COL·LECTIUS PROFESSIONALS,
GREMIS I EIXOS COMERCIALS
Solucions d’estacionament per als seus associats?
B:SM ofereix acords de col·laboració perquè cada gremi,
associació i eix comercial posi a disposició dels seus
membres productes d’estacionament per a professionals,
comerços…
Productes d’aparcament més econòmics i versàtils:
· de curta durada, d’un dia o més dies
· per a l’aparcament del costat o per aparcar a tota la ciutat
· abonaments indefinits
Per donar a conèixer el col·lectiu o el seu negoci.
Publicitat del col·lectiu o publicitat individual aprofitant que
milers de persones fan servir l’aparcament B:SM més proper
al seu negoci, la seva botiga o el seu local: falques de ràdio,
espots TV, cartells, flyers, promocions… i Enxarxa’t!
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Un espai on desenvolupar el seu negoci?
Els aparcaments de B:SM poden ser la seva oportunitat.
Si pensa en un espai per a vehicles de lloguer
Si pensa en un espai per a l’estacionament dels clients…
Si pensa en un negoci de serveis a l’automòbil…
Si pensa en un negoci…
Aparcaments B:SM. La solució.

Empreses que tenen un espai en aparcaments B:SM
per al seu negoci: Mercadona, Europcar, Parkare…
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A B:SM tenim la solució més eficaç i econòmica
per col·laborar en l’èxit dels seus esdeveniments.
Perquè estacionar el cotxe sigui una tranquil·litat
i no un problema per als clients.
Per als assistents: tarifes especials molt econòmiques.

Esdeveniments

Per a vips i assistents especials: targetes personalitzades
amb el nom del promotor de l’esdeveniment, un missatge…

Gran afluència

Per als organitzadors: productes a mida d’acord
amb les necessitats de cada cas.
Sistema Validec: per oferir estacionament als assistents
a l’esdeveniment. El procés del sistema Validec és totalment
automàtic i, per tant, no necessita personal.
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LLOCS DE GRAN
AFLUÈNCIA DE PÚBLIC
Si el seu negoci atrau un nombre molt important de públic,
B:SM té solucions perquè els seus clients no s’hagin
de preocupar de l’estacionament.
Productes i sistemes
Sumi a la seva oferta l’estacionament. Tenim productes
i sistemes que s’adapten a les necessitats dels seus clients.
Per a la seva publicitat: faci’s veure i sentir!
Milers de persones utilitzen l’aparcament B:SM més proper.
Converteixi l’aparcament en publicitat del seu negoci.
Falques, cartells, flyers… i Enxarxa’t!
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MISSIÓ · VALORS
Missió
B:SM té com a missió contribuir al desenvolupament de
Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de ciutadans
i visitants, gestionar serveis encarregats per l’Ajuntament
de Barcelona amb eficiència i proactivitat tot aportant valor
a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social
i econòmica.
Visió
Empresa model per la seva contribució a fer que les
expectatives dels ciutadans i de l’Ajuntament de Barcelona
es compleixin, innovadora en models de gestió que són
referents per a altres ciutats i on els que hi treballem
ens sentim orgullosos de formar-ne part.
La nostra missió i visió se sustenta en els nostres valors
corporatius: compromís, respecte, rigor i honestedat.
Són la base del compromís de B:SM amb la societat
en la prestació de serveis als ciutadans.
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Gestió
Mapa

Xarxa d’aparcaments

GESTIÓ

Mapa online
B:SM gestiona més de 40 aparcaments de la ciutat
de Barcelona per facilitar l’estacionament dels residents,
de les empreses i de les persones que diàriament vénen
a la ciutat.
L’objectiu de B:SM se centra a contribuir a la millora de la
mobilitat i facilitar solucions a les múltiples demandes que
genera l’activitat de la ciutat.
La Xarxa d’aparcaments B:SM la componen més de
13.000 places de rotació i abonaments a tots els districtes
de la ciutat, aparcaments exclusivament per a residents,
on s’ofereixen places en concessió de dret d’ús a 50 anys
i aparcaments per a autocars per hores, dies o altres
modalitats d’abonament.

Pioners
1994. Barcelona de Serveis Municipals va ser la primera
empresa a introduir el pagament per fraccions
de 15 minuts en tota la xarxa d’aparcaments.
2002. Reducció de tarifa de rotació a fraccions de 5 minuts,
una mesura molt ben acceptada pels usuaris que van
incorporar altres operadors d’aparcaments.
2006. Implantació del sistema de tarifació per minuts:
el pas definitiu per oferir el preu més just. Amb aquesta
mesura B:SM es va avançar a la llei de defensa dels
consumidors que estableix el pagament per minuts.
B:SM disposa del certificat ISO 9001 de gestió de qualitat.
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MÉS PER ALS ABONATS!
Els 3 eixos del Programa d’Avantatges Enxarxa’t
1. Descomptes de marques i serveis relacionats
amb la mobilitat i l’automòbil (abans CluB:SM)
2. Ofertes i promocions d’empreses públiques, privades
i d’altres Divisions de Barcelona de Serveis Municipals
3. Propostes de valor que els comerços propers
al teu aparcament ofereixen

Avantatges de valor afegit per Abonats B:SM

Qui gaudeix del programa enxarxa’t
Els titulars d’un Abonament B:SM*
(excepte Complet Local i low cost)
Com
L’accés als avantatges del Programa Enxarxa’t
és amb la targeta d’Abonat. (Algunes promocions
poden requerir un codi addicional.)
Informa’t dels avantatges aquí
o al web www.aparcamentsbsm.cat
Si ets un comerç de proximitat o una empresa
i vols oferir els teus serveis als Abonats B:SM,
omple el formulari adjunt o contacta
amb nosaltres a enxarxat@bsmsa.cat
Formulari inscripció
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Val Horari
Targeta Hores

Productes

RESUM PRODUCTES

Parking Card
Targeta Abonat

Utilització
aparcaments

Durada

Bonus Card
T Personalitzades

1 SOL
APARCAMENT

PER MINUTS

PER DIES

TARGETES
PERSONALITZADES

TARGETA
BONUS CARD

TARGETA
ABONAT

SISTEMA
VALIDEC

TARGETES
PERSONALITZADES

TARGETES
PERSONALITZADES

VAL HORARI

TARGETA
PARKING CARD

10 i 15 dies

Publicitat
Validec
PER TOTA
LA XARXA B:SM

PER MESOS

1/2, 1, 2, 3,
4 i 24 h.

TARGETA
HORES

10, 25, 50 i 100 h.

1, 3, 5 i 7 dies

