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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT 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

El Gremi de Restauració us proposa “Vendre 
des de l’empatia amb eines de coaching”, 
una sessió formativa d’una hora i mitja de 
durada adreçada a empresaris, responsables 
i encarregats d’establiments de restauració. 
Durant la classe es posaran exemples que 
succeeixen quan no hi ha empatia en una sala 
de restaurant, alhora que es donaran les eines 
de coaching per aplicar-les en la relació amb 
els clients i treballadors. La sessió és totalment 
gratuïta i tindrà lloc el dilluns 18 d’abril a 
les 17:00 hores al Gremi de Restauració de 
Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 481, 
baixos). Per confirmar la vostra assistència cal 
contactar amb el departament de formació del 
Gremi a través del telèfon 935 526 585 o per 
correu: anna.carrera@gremirestauracio.com. 

Curs per aprendre a ser 
empàtics amb els clients

FORMACIÓ

Comença el compte enrere per l’inici de 
la Fira Alimentaria 2016 que enguany 
celebra quatre dècades de trajectòria amb 
la seva edició més internacional, inno-
vadora, especialitzada i gastronòmica. 
Alimentaria és una cita imprescindible 
per a tots els professionals que vulguin 
conèixer de primera mà les darreres ten-
dències del sector de l’alimentació, les 
begudes i la gastronomia. 

Durant quatre dies (del 25 al 28 d’abril) 
el Recinte de Gran Via de L’Hospitalet de 
Fira de Barcelona acollirà 4.000 empreses 

expositores de 70 països i, segons la 
previsió, més de 140.000 visitants (el 35% 
de fora del país) acudiran a la fira per 
trobar oportunitats de negoci i conèixer 
les innovacions del sector.  

Dins d’Alimentaria el visitant desco-
brirà diversos pavellons dedicats a pro-
ductes alimentaris i activitats de tota 
mena. En aquest sentit destaquem el saló 
Restaurama, un referent europeu per als 
professionals i les empreses vinculades 

Visiteu Alimentaria 2016 amb descomptes 
especials per als agremiats

Presentació del llibre 
TERRASSES A ESCENA

El proper dimecres 20 d’abrill, a les 10:30 hores, 
a la llibreria Laie (C. Pau Claris, 85) presentarem 
el llibre Terrasses a escena, 95 mirades de 
veïns i veïnes. És un recull de fotografies de 
persones conegudes i reconegudes de la ciutat 
que han donat suport públic a les terrasses 
de restauració de Barcelona. Si ens hi voleu 
acompanyar truqueu per confirmar la vostra 
assistència a Sandra del Pozo. T.933 018 891 o 
sandra.delpozo@gremirestauracio.com.

a l’hostaleria, la restauració i el càtering. 
La cita reunirà més de 450 marques 
i oferirà nous productes alimentaris, 
formats i solucions de gestió per als 
negocis de restauració.

També com a novetat, a Intervin -el Sa-
ló internacional de vi i els espirituosos- 
s’ubicarà Vinorum Think, un espai de 
reflexió i divulgació del vi espanyol que 
reunirà més de 30 experts nacionals i 
internacionals. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és estudiar i mostrar el potencial 
del vi espanyol al mercat internacional 
i la seva estreta relació amb la millor 
gastronomia. En aquest espai s’hi faran 
tastos, demostracions culinàries, taules 
rodones i conferències al voltant del vi.

El Gremi de Restauració i Alimentaria 
col·laborem perquè els nostres agremiats 
tingueu importants descomptes en el 
preu de l’entrada general (25 euros en 
lloc dels 65 de venda al públic) i del 
Vinorum Think (35 euros en lloc dels 50 
al públic). Truqueu al Gremi al telèfon 
933 018 891 per aconseguir el codi de 
descompte que us demanaran quan 
feu la compra i l’acreditació online. Els 
passis per un dia els podeu comprar ja a 
alimentaria-bcn.com/acreditacion-online. 
L’enllaç de compra amb descompte per 
al Vinorum Think el trobareu clicant aquí. 

Alimentaria 2016 presenta la 
seva edició més internacional, 
innovadora i gastronòmica

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.alimentaria-bcn.com/acreditacion-online
https://999999.dinaprice.com/entradas/vinorum-think-ponencias-y-catas-precio-especial-_e305306/?utm_campaign=news_apertura_catalogo_ClubAlimentaria&utm_medium=news&utm_source=Mittum

