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FORMACIÓ BONIFICADA: ‘UN IMPULS PER AL TEU NEGOCI’. CONSULTA LA PROGRAMACIÓ DELS CURSOS CLICANT 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

Comercial Holanda ofereix solucions 
informàtiques per a la gestió dels negocis 

Els vuit locals de Barcelona i els tres de 
L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Terrassa 
del grup Repris ja formen part de la base 
associativa del Gremi de Restauració. Amb 
la seva entrada, sumada a la incorporació de 
molts altres establiments que confien en el 
Gremi, reforcem la representativitat i el paper 
d’interlocutor únic que esdevé la nostra entitat 
per al sector. El grup Repris té bars i restaurants 
repartits per tota la capital catalana, en barris 
com Sants, Sant Gervasi, Sant Antoni o Zona 
Franca. Els seus establiments ofereixen des 
de la cuina tradicional i de mercat (Sibarit’s), 
passant per l’oferta més popular de tapes, 
entrepans i carns a la brasa de locals com la 
Bodega Joan, O’Vall d’Ouro o el Racó de Manso. 

Els onze establiments del 
grup Repris s’incorporen al 
Gremi de Restauració

NOUS AGREMIATS

L’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de 
Control) és un sistema  per a les empreses 
d’alimentació per identificar, avaluar i prevenir 
possibles contaminacions dels aliments 
per agents biològics, físics o químics.  Per 
implantar el sistema APPCC els restauradors 
han de complir obligatòriament uns prerequisits 
d’higiene: control d’aigües; neteja i manteniment 

d’instal·lacions; pla de desinfecció, desinsectació 
i desratització; formació; bones pràctiques 
d’higiene i traçabilitat. Dilluns 29 de febrer, a les 
17h, tindrà lloc una xerrada informativa gratuïta 
sobre aquesta normativa a la seu del Gremi. 
Si hi esteu interessats, confirmeu la vostra 
assistència al 933 018 891 (Anna Carrera) o a 
anna.carrera@gremirestauracio.com.

Compleixes amb la normativa d’APPCC?

Després de més de 10 
anys d’activitat a la 
ciutat de Barcelona, 
Comercial Holanda 
s’ha consolidat com 
l’empresa que aporta 
tota mena de solu-
cions informàtiques 
per gestionar negocis 
de  restauració.  

Comercial Holanda 
es dedica a la venda 
i reparació de caixes 
enregistradores i tpvs 
(terminals punt de 
venda), d’avisadors 
per millorar la co-
municació entre el 
personal de sala, cui-
na i els clients, així 
com de programes 
tàctils i comptables 
per aconseguir una 
gestió integral de les 
necessitats informàtiques del sector. 
L’empresa és, a més, distribuïdora 
i servei tècnic oficial de la marca 
SHARP, tot i treballar amb altres firmes 
de prestigi en aquest àmbit. Els serveis 
que ofereix inclouen programació, 
instal·lació  dels aparells i formació del 
personal de l’establiment en el seu ús.

El Gremi i Comercial Holanda han 
arribat recentment a un acord de 
col·laboració a partir del qual els es-
tabliments agremiats gaudiran d’un 
10% de descompte en la compra dels 
productes de l’empresa, així com 
d’un assessorament i atenció perso-
nalitzada. Així mateix, posa a disposició 
dels agremiats el seu departament 
tècnic per tal de solucionar qualsevol 
incidència tan aviat com sigui possible. 

A la seu de Comercial Holanda, al 
carrer València, 456, de Barcelona, 
podreu veure una àmplia exposició 
dels productes que comercialitza. Més 
informació al telèfon  93 245 19 19 o a 
la pàgina www.comercialholanda.com.

Nombrosos establiments i grups de restauració de la ciutat ja disposen de caixes 
enregistradores, tpvs, dispositius tàctils i el servei tècnic de Comercial Holanda.

www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/Formacio/cursos_bonpriv/ProgramacioCursosGremi.pdf

