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NOUS CURSOS 100% SUBVENCIONATS PER A TREBALLADORS. INFORMA-TE’N AL GREMI DE RESTAURACIÓ O FENT CLIC AQUÍ

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremi de Res-
tauració de Barcelo-
na, pensant en totes 
les necessitats del 
sector, segueix am-
pliant el ventall de 
proveïdors amb més 
productes i serveis 
avantatjosos per 
als agremiats. En 
aquesta ocasió pre-
sentem l’acord de 
col·laboració que 
l’entitat ha signat 
amb l’empresa de 
vestuari professional 
GM7 Uniformes, per 
tal que tot el personal 
de bars i restaurants 
mostri una bona 
imatge, sense renun-
ciar a la funcionalitat 
i la comoditat. 

GM7 dissenya i 
fabrica roba laboral, 
e s p e c i a l i t z a n t -
se en el sector de 
l’hostaleria i la res-
tauració, i és expert en roba atractiva, 
còmoda i adaptada a les exigències 
de cada professional. Proposa peces 
de vestir fàcilment combinables i 
resistents, perquè cada restaurador 
pugui vestir tota la plantilla del seu 
negoci: des de cuina fins a sala, re-
cepció i personal de manteniment 
o seguretat (amb jaquetes, camises, 
vestits, samarretes, pantalons, gorres 
davantals, bates, calçat i tota mena 
d’accessoris). 

GM7 Uniformes coneix la impor-
tància de mostrar una bona imatge, per 
això sempre busca dissenys atractius, 

GM7 Uniformes presenta roba còmoda i 
funcional per al sector de la restauració

seguint les tendències de moda per a 
aquells que també ho desitgin. Saben 
que en restauració un bon aspecte 
exterior reflecteix serietat, seguretat 
i ajuda a potenciar l’empresa i a 
diferenciar-la de la seva competència. 

Gràcies a la col·laboració amb el 
Gremi, l’empresa ofereix un 10% de 
descompte als agremiats en tots els 
seus productes. Podeu trobar botigues 
de GM7 Uniformes, venda i exposició, 
a Barcelona (Aragó, 287) i a Sabadell 
(Horta Novella, 5). Més informació: 
www.gm7uniformes.com o trucant al 
telèfon 933 938 181.

Els agremiats que us agrada el teatre esteu 
d’enhorabona perquè ara podeu aprofitar 
l’oferta 2x1 en la compra d’entrades per veure 
Amparo Moreno sobre l’escenari. La gran 
actriu catalana torna amb força al Jove Teatre 
Regina (C. Sèneca, 22) per presentar el monòleg 
‘Recurso de Amparo’. Durant 90 minuts l’actriu 
repassa alguns dels moments més destacats 
de la nostra història. Amparo Moreno 
estrena aquesta obra el proper 12 de febrer 
i la mantindrà en cartell fins al 20 de març. 
Si voleu anar-hi, o fins i tot regalar aquesta 
oferta als vostres treballadors i clients, heu 
d’imprimir el document que trobareu clicant 
aquí i ensenyar-lo a la taquilla del teatre. Les 
funcions són dijous (18h i 21h), divendres i 
dissabtes (21h) i diumenges (20h). Amparo 
Moreno, a més de ser una gran professional del 
teatre de casa nostra, és padrina de la recent 
campanya impulsada pel Gremi de Restauració 
per defensar les terrasses de Barcelona. 

2x1 en la compra d’entrades 
per veure Amparo Moreno

PROMOCIÓ

Foto: Arnau Dalmases

A dalt: Dues imatges de models de vestits per a home i dona de GM7 Uniformes. 
A sota: Elvira Gómez-Pastrana, gerent, i Gina Massagué, directora de màrqueting.

http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1
http://www.gremirestauracio.com/newsletter/val%202x1%20amparo.pdf

