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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A  WWW.CARTAON.ES
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necessitats de cada client. 
Un valor important i desta-

cable de l’empresa és que obté 
en tot moment un estret diàleg 
amb el client, l’acompanya des 
del primer esbós, continuant 
amb els tràmits normatius i ad-
ministratius fins al tancament 
del projecte o l’obra, i amb la 
realització de qualsevol tipus 
de servei de manteniment que 
requereixi l’actuació. El Gremi 
de Restauració i WessProject, 
a més, han acordat aplicar 
un 20% de descompte a tots 
els agremiats que contractin 
obres, instal·lacions i projec-
tes a aquesta nova firma que 
s’afegeix, des d’ara, a l’ampli 
catàleg dels nostres proveïdors. 

Sovint les obres i reformes 
en un local esdevenen un mal 
de cap per als propietaris i 
treballadors, no només per 
l’alteració del dia a dia del ne-
goci sinó perquè el procés pot 
acabar sent molt llarg i ple de 
tràmits de tota mena. 

Conscient que els establi-
ments de restauració periòdica-
ment han de fer obres per adap-
tar, millorar o ampliar les seves 
instal·lacions, i necessiten que 
aquestes tinguin un resultat 
satisfactori, el Gremi  de Res-
tauració de Barcelona ha sig-
nat recentment un conveni de 
col·laboració amb l’agrupació 
de professionals WessProject, 
que inclou condicions especials  
i molt avantatjoses per a tots 
els nostres agremiats. 

L’empresa ofereix serveis 
d’enginyeria (rehabilitacions, 
reformes, interiorisme, de-
coració, etc.), construcció 
(amb certificats i llicències), 
instal·lacions (elèctriques, 
gas,  climatització, ventilació, 
energies renovables, protec-

El Gremi i WessProject presenten condicions especials per a 
la construcció, reforma i disseny de bars i restaurants

El Gremi de Restauració de Barcelona, en col·laboració 
amb Upp’s Anfitrion, organitza un curs de 8 hores de 
durada on es donaran eines, idees i accions per po-
tenciar i motivar els equips humans dels restaurants, 
per tal que es converteixin en bons amfitrions i puguin 
fidelitzar els clients. Durant les classes s’incidirà en 
la importància de l’observació a la sala, el poder del 
llenguatge, l’escolta activa, la comunicació no verbal, 
l’empatia, etc.,  tant per liderar i guiar una organitza-
ció o equip (client intern), com per adreçar-se al client 
extern, causar-li una bona impressió i que aquest 

repeteixi la visita al nostre local ben aviat. Sota el títol 
d’El líder amfitrió, el curs tindrà lloc el pròxim dijous 9 
de juny, entre les 9.30 i les 13.30, i les 16.00 i les 20.00 
hores al Col.legi d’Agents Comercials (carrer Casp, 130, 
5a plata). El preu de la formació és de 198€ per persona 
(104€ bonificables i 94€ privats). Juan Mediavilla i Mar 
Galindo, professionals de prestigi i amb molta expe-
riència en el sector, seran els encarregats d’impartir 
el curs. Per a més informació i reserva de plaça con-
tacteu amb el departament de formació del Gremi al 
93.552.65.85  o anna.carrera@gremirestauracio.com.

Converteix els empleats del teu negoci de restauració 
en perfectes líders amfitrions 

ció contra incendis, etc.) i 
manteniment, i dóna servei 
integral de reforma als lo-
cals, ja siguin de nova crea-
ció o en funcionament. 

WessProject, així mateix, 
dissenya l’interior i l’exterior 
dels espais, creant una 
imatge unísona i funcional, 
d’acord amb cada projecte, 
donant personalitat i estil, i 
tenint sempre presents les 

Si voleu més informació sobre WessProject, 
consulteu el web www.wessproject.es, es-
cribiu a projectes@wessproject.es (Marta 
Font) o truqueu al telèfon 93.749.66.70.

WessProject realitza obres i reformes en bars i restaurants amb professionals 
experts en enginyeria, arquitectura, construcció, instal·lacions i manteniment.

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

