Assessores Culturals de Los Cuentos de Bastian. Prescriptores personals de famílies i escoles.

VOLS FER DE LA TEVA PASSIÓ EL TEU PROPI NEGOCI?

Forma part de la nostra xarxa d’Assessores Culturals
"Sóc mare, m’ encanten els contes i gaudir-los amb els meus fills".
''Sóc psicopedagoga i crec que els llibres són un element imprescindible per al
desenvolupament emocional dels infants''.
''La cultura és la meva passió i transmetre l’amor per la literatura una de les
meves aficions''.
''Busco empreses innovadores del sector editorial amb les que poder
col·laborar''.
Si et sents identificada amb algun d’aquests perfils i vols una feina que et permeti conciliar la
vida familiar i laboral, et proposem que formis part de la nostra Xarxa d’Assessores
Culturals de Los Cuentos de Bastian. Podràs aixecar el teu propi negoci i treballar quan
vulguis i on vulguis acompanyant famílies i escoles en el procés d’educació dels seus fills
i alumnes. Fes-te prescriptora cultural d’infinitat de recursos a partir de la teva pròpia
experiència i l’ajuda de l’equip de Los Cuentos de Bastian.



D’acord! Com començo?
1. Envia’ns un correu de presentació a silvia.cartana@loscuentosdebastian.com (més que un CV,
ens estimem més que ens expliquis qui ets, com ets i quin és el teu cercle social).
2. En el mail escriu l’assumpte: xarxa Assessores Culturals Los Cuentos de Bastian.
3. Et farem una entrevista personal o via skype per conèixe’ns. Durant les entrevistes amb
nosaltres, valorarem si encaixes en el nostre perfil.
4. En el cas que encaixis en el perfil, signarem un acord comercial, i després
5. Fas la primera comanda (Kit de Benvinguda en articles de venda: 150 € aplicat el desccompte).
6. Rebràs una primera formació per conèixer la plataforma i el catàleg LCB, familiaritzar‐te amb el
procés, escollir productes de la primera comanda i pautes per les primeres sessions.
7. Ara ja pots començar a recomanar i assessorar. A partir d’aquest moment, comptes amb un gran
equip, amb la missió de donar‐te servei per oferir el millor a les famílies.
8. Farem seguiment després de cada sessió per agafar confiança en el procés i millorar juntes.



Quan començo? Ara és un bon moment! T’animem a que ens expliquis qui ets i comencis la teva
experiència com a Assessora Cultural.



Quina és la meva responsabilitat? En formar part de la xarxa d’Assessores Culturals de Los Cuentos
de Bastian, et donem el títol de prescriptora dels recursos Bastian. Ets l’assessora cultural dins la
teva zona d’influència per les famílies, escoles i centres familiars relacionats. La teva feina consisteix
en reunir petits grups familiars per conèixer els seus interessos i proposar‐los els recursos adients
que els permeti gaudir en família al mateix temps que saben que estan educant els fills intel∙lectual i
culturalment. Les escoles i centres familiars són altres espais de treball. Tu tries la teva zona
d’influència segons t’interessi (moltes mares escullen la mateixa zona de residència).
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Quins recursos puc recomanar? Treballem amb més de 30 editorials i les dues principals
distribuïdores de jocs. De tot el seu catàleg, seleccionem els que pensem que són els millors llibres,
contes, àlbums il∙lustrats i jocs. Addicionalment, oferim capricis (artesania elaborada per
il∙lustradors reconeguts), box (paquets de regal amb llibres com a protagonistes) i continguts propis
de la nostra zona Premium. Setmanalment tindràs disponible el catàleg actualizat. La web de Los
Cuentos de Bastian (www.loscuentosdebastian.com) serà la teva taula de treball.



Què guanyo formant part de la xarxa de mares Bastian? Aconseguiràs un 15% de cada venda de
producte i un 50% de cada suscripció. Quant més ampli sigui el teu grup de clients, major el benefici.
Alhora tindràs la oportunitat de gaudir de descomptes per la teva família i fer de pont entre famílies
i escoles, facilitant el foment de la lectura.



On puc fer de prescriptora? A reunions amb famílies amigues, AMPAS, centres d’educació infantil,
escoles del teu barri… Tu decideixes on, com organitzar‐te el temps i amb qui treballar.



Quines són les condicions? Sabem que els començaments són difícils, per aixó a LCB no t’exigim un
mínim de venda, tu decideixes el ritme de creixement que vols desenvolupar. La única condició que
et demanem és que, un cop hagis comprat el kit de benvinguda, et comprometis a fer més d’una
prova amb nosaltres. Formes part del nostre equip i t’acompanyarem en tot moment. Així, poc a poc,
comprovaràs el resultat de la teva feina.



Què és el kit de benvinguda? És el material amb el que pots començar el teu petit negoci. El kit de
benvinguda inclou un paquet de productes, dos sessions de formació, material de promoció,
material corporatiu, un dossier de benvinguda amb el detall del procés i material d’embalatge. El kit
de benvinguda el podràs comprar des de la plataforma LCB, està valorat en 180 euros i el compres
amb un descompte especial.



Què és la zona Premium? A LCB disposem d’una xarxa d’escriptors, il∙lustradors i especialistes que
generen continguts propis exclusius (lectures i passatemps descarregables, articles d’opinió,
monogràfics de temes d’interès i sempre relacionats amb els recursos oferts a la botiga, directa o
indirectament, on l’objectiu és millorar el ventall de recomanacions) accessibles mitjançant una
suscripció mensual, trimestral o anual pels usuaris client. Els teus clients premium podràn accedir a
moltíssimes idees extra.



Quins recursos recomano? Tu ets qui millor coneixerà els teus clients i al catàleg LCB podràs triar els
recursos que millor s’adaptin a les seves necessitats i desitjos. L’equip Bastian t’acompanyarà en
aquest procés de selecció de recursos per a les recomanacions. Constantment tenim noves idees i
incorporem nous recursos. Les consultes dels teus clients sovint són la nostra font d’inspiració.
Volem donar el millor servei i la prescripció més adequada.
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Com selecciono els recursos? Mitjançant l’eina de cerca avançada (filtre) de la web podràs classificar
per edats, tipus de recurs o producte i, una manera única al mercat, per àrees d’interès (àmbits).



Com em relaciono amb la resta de l’equip? Tu seràs la nostra representant en un bocinet del món i
hem de treballar juntes per seguir creixent i millorant dia a dia el servei que oferim. Per això, la teva
participació i feedback amb l’equip Bastian és essencial. Volem escoltar‐te!



Si no tinc experiència comercial, puc fer‐me de la xarxa? És clar que sí! El millor que pots aportar és
la teva experiència i que t’agradi compartir la màgia de contes i llibres infantils i tot el que es
desprèn d’ells. Compartir i recomanar de mares a mares és una fantàstica experiència i, per elles,
seràs la millor prescriptora.

CREIXEM JUNTS!
 Et proposem un repte personal, que implica un esforç, però tindràs la seguretat que treballes per a
tu i la teva família i formaras part d’un equip que t’acompanyarà en tot moment. Perque sabem que
treballant en xarxa el resultat és brillant. Sigues molt benvinguda!

Nota: L’acord comercial que signes és personal i intransferible. Prohïbit traslladar‐ho a tercers.
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