
CONSULTA L’OFERTA DE CURSOS 100% BONIFICATS AL WEB DEL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

#65

22
 d’

oc
tu

br
e d

e 2
01

5

93
3 0

18
 89

1 
inf

o@
gr

em
ire

st
au

ra
cio

.co
m

w
w

w
.g

re
m

ire
st

au
ra

cio
.co

m

10% de descompte als productes estàndards

El Black Friday és una tradició americana que per segon 
any arriba a Barcelona. Són els dies en què de manera 
oficial es dóna el tret de sortida a la campanya de compres 
nadalenques. Dies en què augmenta considerablement el 
consum, l’afluència de compradors pels carrers  i on, segons 
expliquen els organitzadors, els números vermells dels 
comerços es converteixen en negres. A la nostra ciutat el 
Black Friday (BFB) s’organitza amb la voluntat de dinamitzar 
el comerç de proximitat de tota mena, des de botigues de 
roba a bars i restaurants, perruqueries, hotels, gimnasos o 
farmàcies, entre d’altres. Amb aquesta iniciativa, del 27 i 28 de 

novembre, els 
establ iments 
oferiran impor-
tants descomp-
tes i ofertes ex-
clusives per tal 
de captar nous 

clients. Els negocis que vulgueu participar al BFB heu de 
saber que fins al 27 d’octubre es fa una oferta de llançament 
per adquirir el pack de visibilitat o material promocional 
per guarnir l’establiment. Trobareu més informació sobre el 
BFB a www.blackfridaybarcelona.com.

El gran moviment del petit comerç 
arriba a BCN el 27-28 de novembre

L’any passat van participar més 
de 400 establiments a la primera 
edició del Black Friday Barcelona

Presentació de productes gourmet de 
la mà de Bocado Gastro

El Gremi de Restauració de Barcelona i l’entitat Bocado 
Gastro han signat recentment un acord de col·laboració 
per donar a conèixer als agremiats una àmplia selecció de 
marques gourmet. Els productes que representa Bocado 
Gastro (olis, vins, formatges, pernils, caviar, conserves 
del mar, etc.) es caracteritzen per ser de molt alta qualitat, 
de gust únic i diferent al de la resta, elaborats de manera 
artesana i  capaços de delectar els paladars més selectes. 
Tots els agremiats interessats a conèixer aquesta selecció, 
esteu convidats a la presentació que tindrà lloc dimecres 4 de 
novembre entre les 17:00 i les 19:00 hores a la seu del Gremi. 
Els productes seran 
exposats i presentats 
pels seus fabricants. 
Posteriorment, s’hi 
farà un tast per tal 
d’avaluar la qualitat 
de les marques 
participants. Aquesta acció forma part de la iniciativa 
SHOWROOM@GREMI, amb el suport de Coca-Cola Iberian 
Partners. Si hi voleu assistir, de manera gratuïta, preguem 
confirmeu la vostra assistència a l’equip del Gremi (Natàlia 
Bolea, natalia.bolea@gremirestauracio.com).

Bocado Gastro  té productes  
de qualitat , respectuosos amb 

el medi ambient  i saludables

Fanta Go! es una marca registrada de The Coca-Cola Company. 8%  ZUMO DE NARANJA


