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ISABEL I ELENA URPÍ

DE LA SELECTIVITAT AL NEGOCI FAMILIAR
"TOTA LA VIDA AL NEGOCI FAMILIAR"

"A LA VIDA DE VEGADES NO DECIDIM TANT COM ENS
PENSEM"
Isabel i Elena Urpí Bonell, de 56 anys, són filles de Sant Sadurní i
"som filles del Cafè de la Plaça".
Les bessones de la Jepi, com tothom les coneix al poble, ens
expliquen: "la botiga la va posar inicialment la nostra mare,
juntament amb el nostre pare, i la regentava la mare amb la seva
germana bessona, la nostra tieta Pilar. Elles dues van començar a
portar la llibreria, era l'any 77, i ja es deia Llibreria Jepi. El pare
portava el Cafè de la Plaça, i les quatre germanes, Pilar i Cristina,
ajudàvem a tot arreu".

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ

"Va arribar l’any 84, la nostra mare es va posar malalta, nosaltres
acabàvem de fer la selectivitat, i aquell any com que ella va estar
ingressada, ens vam quedar nosaltres a la botiga. A partir d’aquí
llavors ja ens hi hem quedat sempre. El tracte de cara al públic ja
l'havíem viscut de ben petites al Cafè de la Plaça i no ens va costar
gens adaptar-nos a la botiga. Sempre ens ha agradat".
"Estem contentes de com ens ha anat, ens complementem molt bé i
sempre hem fet un bon equip. Vam tenir sort amb la incorporació de
l’Anna Cueto, que des de fa 24 anys està amb nosaltres. L’ambient de
treball és immillorable, ens complementem molt bé i tot és molt
fàcil".
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EL PROCÉS DE LA DIGITALITZACIÓ
DE LA CAIXA REGISTRADORA A TENIR 5 ORDINADORS
"A l’inici hi havia premsa, llibreria i papereria,
les tres coses que encara ara seguim
mantenint, però amb el pas del temps et vas
adaptant, i ara també tenim un apartat
d’objectes de regal, que ha anat evolucionant
amb les tendències".
"Hem passat de la màquina registradora i una
calculadora, a tenir 5 ordinadors. Vam donar
molts anys el servei de fax, i després han
vingut les fotocòpies i les impressions, els
mails, les fotocòpies de plànols", així la Jepi
ha anat evolucionant amb la digitalització.

Un dels aspectes que de seguida trobem quan
anem a la Llibreria Jepi és un tracte proper
amb el client, "nosaltres volem que el client
quan entri a la botiga primer de tot se senti
còmode, que entri fàcilment, i si entra i
només vol mirar, també estem al seu servei,
"Vinc a mirar el proper llibre que em podré
comprar" o "tinc un regal d’aquí a quinze dies
i vull mirar a veure què puc fer", ... això a
vegades en un poble petit la gent no s’atrevia
a fer-ho, i nosaltres sempre hem donat
aquesta facilitat, perquè el client se senti
còmode, amb un tracte molt proper.

A les bessones de la Jepi els agrada molt
llegir i els clients els demanen molt el seu
assessorament quan volen comprar un llibre
"sabem assessorar per a quines edats, i per
als adults si t’agrada més intriga o novel·la,
podem dir si ens ha agradat, la temàtica, ... a
vegades quan recomanes la gent et diu
torna’m a recomanar un altre llibre perquè
l’últim que em vas dir em va agradar molt, o
simplement no tenen temps de mirar-s'ho".
L'atenció personalitzada, facilitant també la
impressió de tot tipus de documents és un
dels serveis clau que trobem a la Jepi.

"

VOLEM QUE EL CLIENT
SE SENTI CÒMODE

NATURALITAT
I SENTIT DE
L'HUMOR A
LES XARXES
WEB DE VENDA ONLINE
"La pandèmia ha afectat la manera de
comprar de la gent, hi haurà un abans i un
després. Amb la pandèmia el procés de
comprar per internet s’ha accelerat".
"Amb la Covid vam crear una pàgina web on
els clients poden comprar llibres, material
d'oficina i escolar i si volen ho poden recollir
a la botiga o els hi portem a casa".
Els vídeos de la Isabel i l'Elena a instagram
han sigut tot un reclam durant el temps de
pandèmia "la gent estava espantada, trista, i
vam decidir fer un vídeo en plan de broma,
perquè la gent es distragués i poder-los
treure un somiure".

A hores d'ara ja són un clàssic que tothom
espera, són una prolongació més d'elles
mateixes "els improvisem molt, fem una mica
de guió i després gravem, de vegades surt a la
primera o hem de fer-lo 4 o 5 vegades, però
sempre acabem posant el primer perquè és el
més espontani".

ÉS IMPORTANT ESTAR DINS
LA UNIÓ DE BOTIGUERS

"Penso que és important estar dins la Unió de
Botiguers. Com a botiguera, crec que tots els
negocis haurien d’estar-hi, no perquè hi hagi
una causa molt gran, sinó perquè n’hi ha
moltes de petites que fan que hi hagi una
unitat dins del comerç, i això com a poble,
com a client, sempre es positiu. La targeta de
fidelització és una de les coses més positives,
és el que més arriba al client final, el client
està content, perquè sent que fa poble quan la
utilitza. Això no salva el negoci, però són
granets de sorra que sumen".

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ
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