
RODA 
SOLILUNAR

XARXA DISTRIBUIDORES
Honro i agraeixo la tasca de cadascuna* de vosaltres per expandir aquesta 
forma de concebre i viure el temps.
Us demano que us llegiu amb atenció aquests acords per a que puguem tenir 
una comunicació més fàcil. Podeu consultar la Missió i la Visió d’aquest 
projecte a la pestanya corresponent dintre El Temps.
Distribuint la Roda s’obren dos camins. En el primer sou un grup de persones 
que decidiu fer una compra conjunta i així totes accediu al descompte. En 
la segona hi ha una persona que es beneficia d’aquest descompte i així veu 
valorada tota la seva tasca de gestió, rebuda i repartiment de calendaris.
Les dues per mi estan bé. Lúnic que demano en el segon cas és que la Roda  
no es vengui a un preu superior que a la web.
Sent distribuidora, apart d’estalviar despeses d’enviament i contaminació 
et converteixes en lloc de referència en la teva regió i d’aquesta manera 
s’arribarà a persones que d’altra manera no coneixerien aquesta manera de 
viure el Temps.
Si vols vendre la Roda en una botiga física consulta el document acords per 
a botigues.
Si vols vendre la Roda en una botiga online, sisplau fica’t en contacte amb 
mi per email.

*utilitzo el femení de forma inclusiva per referir-me a les persones i així evitar utilitzar el 
masculí predominant en el llenguatge heteropatriarcal.

contacte_ info@rodasolilunar.com



Sobre la promoció
Pots promocionar la distribució que fas de la Roda Solilunar a través de les 
teves xarxes personals i no a través d’una pàgina específica que utilitizi el 
nom de Roda Solilunar. El més fàcil és que diguis que ets distribuidora de la 
Roda Solilunar.
Cita sempre la pàgina web www.rodasolilunar i el perfil @rodasolilunar 
d’Instagram en els teus posts o stories o si envies emails.

Quan no puguis atendre la demanda d’una persona perquè no és de la teva 
zona geogràfica fica-la en contacte amb la distribuidora de la seva zona  o 
bé facilita-li la pàgina web perquè pugui compra directament o consultar les 
botigues on també podrar comprar la Roda.

Bon camí.

Francesc


