
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 

GoNow: la nova aplicació per ajudar al 
comerç minorista local a recuperar-se. 
Per publicació immediata: Imma Vall 
5 maig 2020 +34 697 875 766 

imma@gonowpro.com  
 

● Les conseqüències del COVID-19 impliquen que tant el comerç minorista com les 

persones estiguin patint. 

● Existeix una necessitat urgent perquè totes les empreses B2C puguin comunicar 

exactament quan estan obertes, quins productes poden oferir i com obtenir-los de 

manera segura. 

● GoNow ajuda a les empreses de comerç minorista a reiniciar-se, recuperar-se i 

reconstruir-se. És ràpid, fàcil i gratis. 

● GoNow és una aplicació mòbil gratuïta de geolocalització que permet a qualsevol 

negoci minorista amb una botiga física atraure persones properes, informant 

diàriament sobre els seus productes, serveis i esdeveniments. 

● L'aplicació gratuïta GoNow també ens ajuda a tots a descobrir els comerços i 

negocis que tenim a prop, sense haver d'abandonar la seguretat de la llar. 

 
El comerç al detall està patint financerament com mai abans vist; els seus clients també 
estan confosos. 
 
Com regenerem els nostres carrers principals després del coronavirus? 
 
A mesura que els negocis comencen a reobrir, hi ha una necessitat urgent de comunicar el 
que ofereixen diàriament. Les persones a tot arreu volen saber quines botigues properes 
estan obertes, quins productes, serveis o promocions estan oferint, si poden demanar 
online, si poden programar una visita, si és segura la botiga, i quina és la ubicació de la 
botiga i el número de telèfon? 
 
Serà una lluita per la supervivència, i l'aplicació mòbil GoNow vol ser una part vital de la 
solució per ajudar a el comerç de barri i a les comunitats locals a reiniciar els seus negocis, 
regenerar-se i recuperar-se. 
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L'aplicació mòbil gratuïta de geolocalització permet a qualsevol comerç minorista amb una 
botiga física atraure persones properes, informant-les sobre els seus productes, serveis i 
esdeveniments diàriament. Cada negoci tindrà diferents circumstàncies, estratègies i 
requerirà de diferents missatges depenent del que puguin oferir de manera segura en un 
moment donat. La tecnologia basada en la proximitat de GoNow permet que qualsevol 
empresa comuniqui instantàniament les seves últimes ofertes a mida als consumidors 
propers. 
 
"Utilitzant l'enginy local, GoNow vol ajudar a regenerar l'economia post-COVID-19, 
reiniciar negocis independents i posar en marxa l'economia des de zero". Jason Leven 
CEO Fundador. 
 
Els seus fundadors, amb seu a Barcelona, que han presenciat la implacable destrucció del 
comerç minorista independent a nivell mundial, a causa de gegants mundials com Amazon, 
van decidir crear una aplicació per ajudar a totes les botigues a competir de manera 
sostenible. 
 
GoNow dóna suport als tres pilars de la sostenibilitat: 
 

1. Sostenibilitat mediambiental: s’aconsegueix donant a totes les empreses locals 
una eina per ajudar a prevenir el malbaratament de productes i reduir la 
contaminació del transport. 

2. Sostenibilitat social: ajudem a tothom a donar suport a les seves comunitats locals, 
comerços, botigues i esdeveniments culturals, proporcionant accés a llocs propers 
per menjar, comprar i coses per fer cada dia. 

3. Sostenibilitat econòmica: aturar els gegants del comerç electrònic i les grans 
multinacionals que destrueixen les botigues  i els carrers comercials, a GoNow 
volem ajudar a recuperar la balança a favor de les empreses locals independents 
proporcionant les eines per ajudar a competir. 

 
Després de tot, qui vol viure en una ciutat o comunitat sense botigues independents, 
restaurants o entreteniment local? 
 
Si aprenem alguna cosa de l'actual pandèmia de COVID-19, és que la nostra dependència 
de les cadenes de subministrament globalitzades i el nostre antic camí de destrucció 
mediambiental han de canviar. Necessitem enfocar-nos en les coses que són importants 
com la família, la comunitat, els negocis locals, el medi ambient i la seguretat. L'objectiu 
d'GoNow és ajudar que això passi. 
 
GoNow està treballant amb Barcelona Sostenible, Barcelona Comerç i moltes altres 
associacions de comerç minorista. 
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GoNow és una aplicació mòbil gratuïta de geolocalització que permet a qualsevol negoci 
minorista amb una botiga física atraure persones properes, informant diàriament sobre els 
seus productes, serveis i esdeveniments. 
 
GoNow ofereix publicitat gratuïta a totes les empreses físiques per ajudar-les a la 
recuperació. 
 
GoNow - Pensa local. Recuperar. Reiniciar. Reconstruir. 
Per descarregar l'aplicació GoNow, per obtenir més informació o per anunciar el teu 
negoci, dirigeix-te a https://gonowproductions.com o https://getgonow.app  
 

 
Media Assets 
https://ca.gonowproductions.com/press  
 
GoNow - Think Local. EAT. SHOP. DO 
 
Més Informació 
Imma Vall (Spanish & Catalan enquiries) 
+34 697 875 766 
imma@gonowpro.com  
 
Jason Leven - founder (English enquiries) 
+34 695 287 140 
jason@gonowpro.com 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jasonleven/ 
 
Jason Leven, el fundador de GoNow, és un australià 
que va viure a Londres durant 20 anys abans de fer de Barcelona casa seva. Té una 
àmplia experiència en màrqueting digital, tecnologia i en el sector minorista a tot el món. 
 
¡GoNow és una aplicació gratuïta, dissenyada i construïda a Barcelona amb amor i ara està 
oberta perquè la faci servir la resta del món! 
 
Disponible a: 

  

iOS: https://itunes.apple.com/app/gonow/id1311467706  
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Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonowpro.consumer  

Consultes generals: support@gonowpro.com  

Lloc web: https://gonowproductions.com  
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