Xarop
Què és iXarop?
iXarop és el projecte solidari destinat a finançar els equips d’investigació de referència del nostre país
per mantenir la seva activitat i el seu prestigi internacional. Els recursos d’aquest projecte surten de la
responsabilitat de les marques qui hi col·laboren i el compromís de les persones que compren, a preu
de mercat, els productes de la botiga online iXarop.
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Com funciona iXarop?
L’activitat solidària de iXarop és possible perquè
un gran nombre de marques ens ofereixen els seus
productes a cost zero o a un preu molt per sota del
preu de mercat, això fa possible que per una ban
da la botiga sigui molt atractiva per la seva diver
sitat, que els clients de la botiga puguin comprar a
preu de mercat, i que els beneficis que es generen
en aquest procés es puguin destinar al finançament
dels equips d’investigació que hagi triat el mateix
comprador.
COMPRA A LA NOSTRA WEB

iXarop no només ajuda al finançament dels equips
d’investigació, també compta amb la seva compli
citat i la de les diverses associacions de malalts.
iXarop és el pont que uneix el compromís d’em
preses i persones amb els investigadors, per poder
afrontar les seves necessitats de finançament i per
altra banda millora el coneixement que té la socie
tat de la feina i els projectes dels nostres investiga
dors de referència.
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iXarop i les empreses
Les empreses i les marques són una part impres
cindible pel funcionament del projecte.
Les marques col·laboren amb iXarop aportant els
seus productes a un preu reduït de manera que
generi un marge de benefici que es destinarà a
ajudar als equips d’investigació.
Per a les marques, iXarop és una forma de cana
litzar la seva RSE, amb un projecte atractiu i fiable,
que compta amb la garantia i la complicitat dels
equips d’investigació de referència del nostre
país i la d’associacions de malalts. iXarop mostra

directament aquest compromís a les persones,
tant a aquelles que utilitzen la botiga online, com
a la societat en general a través dels mitjans de
comunicació de iXarop i els de les mateixes mar
ques que poden utilitzar les píndoles informatives
que generi iXarop per ser difoses en mitjans con
vencionals i online.
Les marques que s’associen a iXarop, milloren
l’empatia i la connexió amb els seus stakeholders
i la percepció per part del seu públic objectiu.

iXarop i els investigadors
Els equips d’investigació son la raó de ser del pro
jecte iXarop, a ells van adreçats els esforços i els
beneficis, per mantenir la seva activitat i el seu pres
tigi és pel que ha nascut aquest projecte.
iXarop esta compromès amb els equips d’inves
tigació de referència del país, compromès a
conèixer i difondre la seva feina, i sobretot com
promès a aportar els recursos econòmics que es
derivin de la activitat d’iXarop. Per la seva banda,

els investigadors son la millor garantia del pro
jecte, ens aporten credibilitat i ens exigeixen rigor.
Els equips d’investigació, com a destinataris dels
esforços d’iXarop mantenen amb iXarop una rela
ció d’ informació constant de la evolució dels seus
projectes i els resultats de les seves investigacions
per així mantenir informats puntualment a tots els
que participen del projecte: usuaris, empreses,
associacions de malalts etc.

iXarop i les associacions de malalts
Les associacions de malalts son una part molt
activa i important en l’entorn d’iXarop. Per les
seves característiques son especialment exigents
i estan molt informats de la evolució de les inves
tigacions especialment sobretot aquelles relacio
nades amb la malaltia que els uneix.
Un altre fet que els fa especialment sensibles a
l’activitat d’iXarop és que ells han de ser els pri
mers beneficiats de l’evolució en la investigació.

Les principals associacions de malalts han creat
un vincle de confiança, col·laboració i prescripció
amb el projecte, i cadascuna d’elles disposa d’un
programa de participació i compra en la botiga
online on es destaquen i predeterminen aquells
projectes d’investigació relacionats amb la seva
malaltia per ser el destí preferent dels beneficis
que generin.

La botiga online
El motor d’iXarop és la seva botiga online.
El lloc on es troben les mercaderies que
han lliurat les marques col·laboradores
amb els compradors, és el lloc on es gene
ren els recursos econòmics que destinen
als equips d’investigació.

Gràcies a tothom per fer possible aquest projecte

Xarop
www.ixarop.com

Si vols formar part del nostre projecte,
pots contactar amb nosaltres a través de:

secretaria@ixarop.com
info@ixarop.com

