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SESSIÓ INFORMATIVA GRATUÏTA SOBRE NORMATIVA APPCC. DILLUNS 29 DE FEBRER A LES 17H AL GREMI. INFORMA-TE’N!

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 Restauració de Barcelo-
na continua presentant nous acords 
amb importants col·laboradors per tal 
d’augmentar el ventall de productes i 
serveis amb avantatges per als agre-
miats. CaixaBank ajuda a fidelitzar i a 
captar nous clients per als nostres lo-
cals gràcies al seu terminal TPV. Així, 
els restaurants que disposin del sistema 
de pagament de l’entitat bancària gau-
diran de més beneficis perquè la seva 
clientela, a més de poder pagar de ma-
nera fàcil, ràpida i còmoda, també par-
ticiparà en una interessant promoció. A 
partir del proper dilluns 29 de febrer i 
fins al 29 de maig, CaixaBank convida 
els primers 700 clients que facin durant 
la mateixa setmana quatre pagaments 
de més d’1 euro amb una targeta, apli-
cació mòbil o polsera contactless de 
CaixaBank o imaginBank a un àpat o 

consumicions per valor de fins a 10 
euros. Per exemple, si un client va de 
dilluns a dijous a qualsevol establiment 
adscrit a la promoció el quart dia rebrà 
un descompte màxim de 10 euros. Per 
a la seva comoditat, en el tiquet del 
TPV se li comunicarà quant li falta per 
aconseguir el premi setmanal o si ja l’ha 
aconseguit. A més, per cada despesa 
d’1 euro que faci el client entrarà en el 
sorteig de 20 mòbils Samsung Galaxy 
S6. I si paga a través de CaixaBank Pay 
o imaginPay (les dues noves aplica-
cions per pagar des del telèfon mòbil) 
rebrà quatre participacions per al sor-

CaixaBank t’ajuda a fidelitzar i captar 
nous clients premiant-los amb àpats gratis

La manera ràpida i segura de pagar 

Només ha d’acostar la targeta o el mòbil
contactless al TPV per pagar
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teig. Aquest se celebrarà el 15 de juny 
davant de notari. Si el teu establiment 
no disposa encara de terminal TPV de 
CaixaBank i vols participar en aques-
ta promoció, pots informar-te’n a una 
oficina de l’entitat. CaixaBank, també 
pensant en el sector de la restauració, 
presenta als nostres agremiats, a través 
de CaixaNegocios, les millors solucions 

de gestió, finançament i protecció, així 
com el servei Multidivisa i el TPV Tablet. 
Aquest darrer és un nou model pensat 
per a bars i restaurants que consta de 
tot allò necessari per gestionar el teu 
negoci de restauració: software de ges-
tió, lector de targetes per al cobrament 
integrat amb targetes de crèdit i/o dèbit 
i hardware al punt de venda.

COM FUNCIONA EL TPV CONTACTLESS?

Teclejar l’import
El comerciant tecleja en el TPV l’import de 
l’operació, com en qualsevol altra venda 
que faci habitualment amb una targeta. 

1

Apropar la targeta
El client només ha d’apropar la targeta o el 
mòbil contactless al TPV, sense haver-lo 
de cedir al comerciant. En tots dos casos 
s’indica el resultat de l’operació. 

2

Import inferior a 20€
En aquests casos no caldrà que el 
client teclegi el PIN de la targeta ni 
signi per fer la compra. 

3

Impressió de la còpia
De manera ràpida i automàtica 
s’imprimeix una còpia de l’operació 
per al comerç. També es pot impri-
mir una altra còpia per al client. 

4

Contactless és la manera més 
ràpida i còmoda de vendre als 
establiments de restauració

www.gremirestauracio.com

