Guia per fer les compres en línia solidàries
El primer de tot és que cada vegada que vagis a fer una compra a Internet, vagis a la pàgina de
wapsi.org. Si et fixes en la mateixa pàgina t'explica com funciona i tens la pestanya de «botigues».
Punxa en ella per veure totes les botigues en què pots comprar

Una vegada que has punxat en «botigues» tens un directori amb totes les botigues amb les que hi
ha signat un acord i per categories. Vas a llogar un hotel? Pots fer-ho en Booking. Vas a demanar
menjar? Pots fer-ho a Just Eat o Telepizza entre d'altres. Alguna cosa per al teu fill o neboda?
Imaginarium, Toys 'r' us o Disney Store entre d'altres ... .Alquilar un cotxe, anar al cinema, un
«mòbil xinès», bitllets d'avió barats, roba, perfums, ulleres de sol ... DE TOT. Tu tries la botiga on
vols comprar.

Una vegada que saps el que vols has de fer clic a la botiga. Nosaltres hem decidit comprar un llibre
en -per exemple- La Casa del libro-. Així que punxem sobre el logo i ens surt una pantalla com la
que veus a sota. Per la nostra compra ens arribarà un 5%, però falta alguna cosa molt important ...

... Triar Fundació Aspace Catalunya !!! Això no se't pot oblidar !!! Tens un desplegable amb totes
les ONG que estan adherides a el programa. Nosaltres som a la «A». No pots deixar de seleccionar-

Ja ens has seleccionat. Apareix el nostre logo amb les dues casetes, ja només has de prémer en
«Compra i Aporta» i seràs redirigit a la pàgina web de la botiga en línia que has triat per fer les
compres en línia solidàries. 'Però ull !! Has de fer la compra a la finestra que se t'obre. Si el
tanques no haurà servit per a res. La compra s'ha de fer en la mateixa sessió.

Com pots veure és molt fàcil ajudar a Fundació Aspace Catalunya. El truc és molt senzill. Cada
vegada que vagis a comprar alguna cosa a Internet pensa en nosaltres. Pensa en els nens, joves i
adults amb paràlisi cerebral i / o altres trastorns de el desenvolupament neurològic, així com de
les seves famílies. És un gest molt senzill i tots vam sortir guanyant.

