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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

Després de la bona acollida de la primera edició 
del curs “Vendre des de l’empatia amb eines 
de coaching”, que es va realitzar fa un mes,  
el Gremi de Restauració us anuncia una nova 
sessió formativa per aprendre tècniques per 
millorar la relació i comunicació entre clientela 
i empleats del vostre restaurant. El curs, d’una 
hora i mitja de durada, està adreçat a empresa-
ris, 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 dona-
ran les eines de coaching per aplicar-les en la 
relació amb els clients i treballadors. La sessió 
és totalment gratuïta i tindrà lloc el dimecres 
1 de juny a les 17.00 hores al Col·legi d’Agents 
Comercials (carrer Casp, 130). Per confirmar 
la vostra assistència truqueu al departament 
de formació del Gremi al 935 526 585 o per co-
rreu: anna.carrera@gremirestauracio.com.  

Curs per aprendre a ser 
empàtics amb els clients

FORMACIÓ

Els organitzadors 
del saló Hostelco 
estan preparant una 
important novetat 
de cara a la pròxima 
edició (del 23 al 26 
d’octubre de 2016) 
per recopilar i di-
fondre totes les ten-
dències, novetats i 
innovacions que ofe-
reixen els bars, res-
taurants i hotels de la 
ciutat de Barcelona. 

La iniciativa, sota 
el nom de Projecte 
Hunter, consisteix a 
descobrir els establiments que apliquin 
innovacions tecnològiques, sostenibles, 
d’economia col·laborativa, d’innovació 
en el model de negoci i/o de diferencia-
ció de producte, entre d’altres. 

A tall d’exemple, alguns dels locals de 
restauració de la ciutat que ja formen 
part del Projecte Hunter són capdavan-
ters buscant fórmules originals de ven-

dre el seu producte (amb promocions 
divertides, concursos  a través de les 
xarxes socials, activitats relacionades 
amb els àpats i les característiques de la 
clientela, etc.). Altres aposten per nous 
conceptes: establiments especialitzats 
en un sol aliment o en un tipus de men-
jar concret (saludable, vegà, vegetarià, 
amb productes de proximitat o kilòme-
tre 0); restaurants amb botigues o amb 

Innovació, novetats i tendències en 
gastronomia al saló Hostelco 2016

El saló busca restaurants que 
siguin innovadors en el model de 
negoci i en la venda del producte

Hostelco mira cap al futur per ser un punt de trobada de les noves tendències.

cocteleries; locals on cobren pel temps 
que t’hi estàs en lloc de per les consumi-
cions que prens; establiments amigables 
amb els nens i les famílies; restaurants 
pop-up o efímers; locals amb mobiliari i 
decoració tecnològica, etc. 

Si creus que el teu restaurant aporta 
algun tret diferencial respecte la resta o 
si has incorporat novetats en les catego-
ries anteriorment esmentades, adreça’t 
al Gremi abans del 30 de maig, amb les 
dades de contacte del local i la descripció 
a: virtu.moron@gremirestauracio.com. 
Durant la celebració d’Hostelco es do-
narà cobertura a aquests establiments 
innovadors, difonent les seves caracte-
rístiques al web i als mapes distribuïts 
pel saló, així com a la guia dels visitants. 
És una bona oportunitat per donar-vos 
a conèixer entre els assistents i profes-
sionals d’un saló líder nacional i referent 
europeu en el món de la restauració.  Si 
voleu més informació sobre el Projecte 
Hunter i altres exemples d’establiments 
innovadors consulteu la següent pàgina: 
http://www.hostelco.com/channel.

SHOWROOM@GREMI
Sessió formativa sobre els 
productes de proximitat
Amb l’objectiu d’escalfar motors de cara a la 
segona edició del Fira Àpat -la fira de pro-
ductes de proximitat amb origen català que se 
celebrarà a l’octubre a la Cúpula de Las Arenas 
de Barcelona-, els organitzadors ens proposen 
una sessió formativa gratuïta en exclusiva per 
als nostres agremiats. Serà el pròxim dilluns 30 
de maig, entre les 10 i les 12 h, al Gremi de Res-
tauració. Durant la jornada, en què col·labora 
l’Institut Català de la Cuina Catalana, se’ns par-
larà de la gran varietat d’aliments de qualitat 
produïts al nostre país i dels avantatges que té 
consumir-los i incloure’ls a les cartes i menús 
dels restaurants. Confirmeu la vostra assistència 
a  natalia.bolea@gremirestauracio.com.

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.hostelco.com/channel
http://fira-apat.cat/

