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CONSULTA TOTS ELS CURSOS I SESSIONS FORMATIVES QUE T’OFEREIX EL GREMI AL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Ahir dijous es va presentar la 
primera edició de Meet&Eat, 
una iniciativa que pretén 
acostar els professionals que 
visiten Barcelona amb motiu 
del Mobile World Congress 
als diferents barris de la ciu-
tat i fer-ho, a més, a través 
del llenguatge universal de 
la gastronomia. La prime-
ra experiència convidarà 
durant els propers dies els 
gairebé 100.000 congressis-
tes a una ruta de tapes pel 
barri de la Barceloneta on 
participen 25 bars i restau-
rants que, en homenatge 
al passat mariner del ba-
rri, ofereixen al client una 
tapa especialment dissen-
yada per a l’ocasió i ela-
borada amb productes de 
mar. Visitants i locals poden gaudir 
d’aquesta ruta fins el diumenge 28 de 
febrer. D’aquesta forma l’acció s’obre 
a aquells congressistes que aprofiten 
la seva estada a Barcelona per fer tu-
risme i conèixer la ciutat. A més, com-
plementa la programació d’activitats 
que, d’uns anys ençà, es concentra als 
dies previs i posteriors al saló. Moltes 
d’aquestes activitats tenen lloc al re-
cinte firal de Montjuïc en un intent de 
retornar simbòlicament el saló a la ciu-
tat de Barcelona i a la seva ciutadania. 
A més d’oferir una proposta turís-
tica confeccionada a mida, la ruta 
Meet&Eat pretén contribuir que els 
efectes beneficiosos i la penetració 
tecnològica associats al Mobile World 
Congress s’estenguin als diversos ba-
rris de la ciutat.

El Gremi i Zapper impulsen una ruta de tapes per la 
Barceloneta pensada pels professionals del congrés del mòbil

Veïns i visitants podran abonar les seves consumicions 
mitjançant l’smartphone gràcies a Zapper, una app mòbil 
per realitzar pagaments ràpids, directes i segurs a co-
merços i establiments de restauració. En aquest darrer 
cas, el client escaneja el codi QR que apareix al compte i 
pot dividir l’import o deixar-hi propina. A més, tots aquells 
que facin servir Zapper podran gaudir de totes les tapes 
que vulguin a 2,50€ (el preu habitual de la tapa, acompan-
yada per una copa de cava o vi, és de 4€). Més de 400.000 
usuaris d’arreu del món (EUA, Austràlia, França, Suïssa, 
Suècia, Holanda, Espanya, etc.) ja fan servir Zapper per fer 
pagaments a la seva vida quotidiana. 

Encara no tens Zapper?
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