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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 fabricant de solucions tecnològiques Igt Microelectronics us 
espera a Alimentaria amb una promoció per als agremiats

Igt Microelectronics S.A., fabricant de 
solucions tecnològiques per a hostaleria 
i restauració, atendrà els associats al 
Gremi al seu estand d’Alimentaria, 
entre el  25 i el 28 d’abril. L’empresa 
comercialitza les seves solucions a 
través de les marques Ágora i Concord, i 
del distribuïdor certificat Regis3.
Els visitants podran conèixer les darreres 
tecnologies aplicades al nostre sector, 
per gestionar els negocis de manera més 
eficient i eficaç i maximitzar-ne els bene-
ficis. A l’exposició es veuran les últimes 
novetats dels equips Concord, presents 

en nombrosos locals de tot el país; i del 
software Ágora, una solució robusta, 
fiable i fácil d’usar per als establiments 
de restauració. A més, aporta diverses 
funcionalitats adaptades al sector: gestió 
integral, de menús i formats, mapes de 
taules, sistemes de comandes basades 
en dispositius mòbils, monitors de 
cuina amb comunicació bidireccional 
entre cuina i cambrer, 
integració amb ca-
laixos de gestió 
d’efectiu, integra-
ció amb CTTV, etc. 

També s’hi presentarà en exclusiva 
el nou software Ágora Interprise, una 
solució pensada per als negocis de 
restauració que necessiten gestionar més 
d’un local alhora. Igt Microelectrics ha 
dissenyat una promoció en exclusiva per 
als agremiats durant Alimentaria. Podeu 
visitar-los a l’estand 720, palau P4, carrer 
G (Recinte Gran Via de ’Hospitalet).

Nova data: Curs per aprendre a ser empàtics amb els treballadors i clients
El Gremi de Restauració de Barcelona us proposa “Vendre des de l’empatia amb eines de coaching”, una sessió formativa d’una hora i mitja de 
durada adreçada especialment 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 necessàries per aplicar-les en la relació 
amb els clients i treballadors. La sessió és totalment gratuïta i tindrà lloc el pròxim dilluns 25 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 heu de contactar amb el departament de formació del 
Gremi per telèfon: 935 526 585 o bé per correu electrònic: anna.carrera@gremirestauracio.com.


