
Instruccions per donar-se d’alta a Helpfreely per Amics del 

Nepal: 

Ens connectem al link d’Amics del Nepal amb el vostre navegador d’internet habitual. Tothom 

qui entri per aquest link tindrà un “bonus” de donació gratuïta per Amics del Nepal: 

http://helpfree.ly/j31402 

1- Introduim la informació que ens demana, utilitzant el vostre mail d’ús habitual i fent el 

registre com a usuari.   

 

 

2- Un cop fet el registre, ens enviaran un e-mail per verificar el compte. És possible que 

estigui a la carpeta d’spam, reviseu-la si-us-plau. Fem click a “confirmar mi email”:  

CLICK! 

http://helpfree.ly/j31402


 

3- Automàticament, se’ns tornarà a obrir la pàgina de Helpfreely, en la secció d’escollir 

les ONGs on vols donar els diners que s’aconsegueixin:  

 

4- Amb l’objectiu d’ajudar a l’ONG el màxim possible, recomanem posar el 100% a Amics 

del Nepal. Podreu canviar aquesta selecció sempre que ho desitgeu des del vostre 

compte d’usuari: 

CLICK! 



 

5- Un cop fet aquest pas, ja estareu registrats, i només caldrà un últim pas per poder 

començar a comprar assegurant les donacions. Cal descarregar l’aplicació de 

Helpfreely, que s’instal·la en el navegador i t’avisa automàticament de quines botigues 

estan associades a la plataforma, així com avisa a la Helpfreely de que la botiga ha de 

fer la donació corresponent. De forma automàtica, ens oferirà descarregar l’extensió 

pel navegador: 

 

 

6- Acceptem la instal·lació clickant a “añadir a Chrome” / ”agregar a Firefox” o al 

navegador que utilitzeu:  

CLICK! 

CLICK! 



 

7- Ens demanarà que confirmem la instal·lació. Clickem a “Añadir extensión”:  

 

8- Ara ja haurem acabat la instal·lació. A partir d’aquí, qualsevol compra que fem en les 

botigues associades, generarà una donació a Amics del Nepal.  

IMPORTANT:  

CLICK! 

CLICK! 



9- L’aplicació ha d’estar activada quan anem a fer una compra. Si el botó apareix en 

vermell, està desactivada, i no es realitzarà la donació. Si ja està en verd, ja està 

activada i podem procedir a fer la compra. Si està en vermell, hem de clicar al botó per 

activar-la: 

 

10- Si fem click al botó, ens dirigirà al següent web:  

 

11- I ja tindrem l’aplicació activada, botó en verd, i podrem comprar: 

Aplicació desactivada. CLICK! 

CLICK! 



 

En el moment de fer el pagament, la barra superior no es veurà, però seguirà activada i es 

realitzarà la donació corresponent. 

Altres informacions d’interès: 

- L’aplicació no funciona en mòbils ni tablets, així que només s’ha d’instal·lar a 

l’ordinador, i només un cop per ordinador i navegador.  

- Quan fem una cerca a google, l’extensió ens avisarà de que hi ha una botiga associada 

mitjançant el logo de les mans de colors de helpfreely:  

 

 
- Els fons aconseguits aniran apareixent en el vostre usuari a la web de Helpfreely. 

Poden tardar entre unes hores i 2-3 dies en aparèixer, és normal que el procés de 

comunicació trigui una mica.  

Moltes gràcies per donar-vos d’alta i seguir contribuint a la tasca d’Amics del Nepal! 

Aplicació activada 


