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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI CLICANT A WWW.CARTAON.ES

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Zinco BS acorda amb el Gremi oferir 
assessorament gastronòmic i empresarial

La consultora aporta eines i 
estratègies per millorar els 
negocis de restauració

L’associació de referència Tastavins Penedès 
ha arribat a un acord amb el Gremi de 

Curs gratuït de 
sommelieria i enologia

FORMACIÓ

El grup d’empreses 
Zinco Business So-
lutions treballa per 
donar resposta i 
trobar solucions als 
diversos problemes i 
reptes que plantegen 
els clients. Entre 
ells, tots aquells 
relacionats amb el 
sector de la gastro-
nomia, per al qual 
ofereixen assessora-

Restauració per impartir un curs gratuït de 
sommelieria i enologia, en exclusiva, per a tots 
els restaurants agremiats. La primera sessió 
d’aquest curs presencial serà dimarts 5 d’abril 
de 16.30 a 18.30h. Tindrà lloc a la nova sala 
de tastos i maridatges Espai Penedès BCN a 
Muntaner, 21. En aquest curs es desenvoluparà 
un tast de vins i escumosos, amb un professional 
enòleg, que us guiarà a través d’un dossier 
elaborat per una sommelier de reconegut 
prestigi. Cada restaurant hi podrà portar fins 
a 5 persones. És imprescindible formalitzar la 
reserva a través del telèfon 606 878 897, de 15 
a 19 hores, de dilluns a divendres. Us animem 
a participar d’aquesta bona iniciativa, per 
millorar el servei de sala i promoure encara 
més el coneixement del vi i del servei de taula 
dels vostres treballadors. 

ment a mida, després de molts anys 
d’experiència en aquest àmbit. 

El grup col·labora amb els clients 
per ajudar-los a convertir els seus 

restaurants en negocis rendibles, amb 
valor i amb creixement, tant si són nous 
com si ja existeixen. Per això, analitza 
la situació actual de cada establiment 
i aporta nous conceptes, eines i estra-
tègies per a l’obertura, la consolidació o 
el canvi d’orientació del negoci.

Zinco BS ofereix serveis que van des 
de la implementació de processos a la 
posada a punt d’àrees de producció i 
servei, l’estandardització de receptes, 
el disseny del menú, els sistemes 
d’inventari, l’optimització de costos o 
la fixació de preus. Així mateix inclou 
entrenament del personal i formació 
específica a xefs de cuina en funció del 
concepte i categoria de l’establiment.

El grup compta amb un ampli 
bagatge professional en el món de la 
restauració. l’hostaleria i el càtering 

per a grans col·lectivitats, no només a 
nivell gastronòmic sinó organitzatiu i 
empresarial. Està format per un selecte 
equip de professionals amb àmplia i 
diversa formació en dret, econòmiques, 
empresarials, direcció i administració 
d’empreses. Tots ells, amb experiència 
contrastada en el món de la gastronomia, 
tant dins com fora del nostre país.

Gràcies a l’acord de col·la-
boració entre el Gremi  de 
Restauració de Barcelona 
i Zinco BS els establiments 
agremiats ja es poden benefi-
ciar d’un estalvi del 10% en 
tots els serveis que contractin 
a aquesta consultora especia-
litzada. Més informació al web  
www.zincobs.com o al telèfon 
934 448 174.

Inscriviu-vos de franc al Barcelona Street Lovers 
Fins al 10 d’abril tots els establiments que vulgueu participar al primer concurs de bars i restaurants 
de la ciutat, si sou agremiats, us hi podeu inscriure de manera gratuïta (http://streetlovers.es). 
Barcelona Street Lovers premiarà 12 categories en els àmbits de la gastronomia, les begudes i 
l’aspecte social. Els clients i usuaris podran votar fins al 17 de juliol a través de les xarxes socials, 
mentre generen trànsit de comentaris i informació sobre la restauració barcelonina. Barcelona 
Street Lovers pretén dinamitzar el sector i augmentar la connexió i fidelització de la clientela. 

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://streetlovers.es/

