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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

què ha arribat amb 

El Gremi de Restau-
ració continua am-
pliant la seva oferta 
de productes i ser-
veis competitius amb 
les millors empre-
ses proveïdores del 
sector. Aquest cop 
us anuncia l’acord a 

Per primer cop els organitzadors del Barcelona 
Degusta, el saló d’alimentació adreçat al consu-
midor final, ofereixen als agremiats avantatges i 
preus especials en les entrades i per participar-hi 
com a expositors. La 6a edició de la mostra tin-
drà lloc durant les festes de la Mercè, entre el 23 
i el 25 de setembre. Els restaurants que vulgueu 
ser-hi presents tindreu un 10% de descompte en 
qualsevol modalitat de participació (stand o food 
truck) i un preu reduït en l’entrada per als clients 
dels vostres establiments. És una oportunitat 
per promocionar-vos i donar a conèixer la vos-

tra cuina en un espai  creat enguany especialment per al sector de la 
restauració sota el nom de ‘Tapes & Restaurants’. Pel que fa als descomptes en les entrades ge-
nerals, els anunciarem més endavant. Per a més informació: Héctor Herranz. Tel. 93 553 10 82 .

El Gremi dóna suport a la nova edició del Barcelona Degusta

Casulá Asociados – Taller de Hostelería. 
Aquesta empresa fa més de 35 anys que 
es dedica a la consultoria de negocis i 
desenvolupament de persones, cobrint 
les necessitats plantejades pels més de 
500 clients amb què treballa, especial-

El Gremi de Restauració de Barcelona posa a 
disposició de les persones treballadores con-
tractades i de les autònomes un ampli catàleg 
d’accions formatives subvencionades pel Con-
sorci per a la Formació Contínua i el Servei Pú-
blic d’Ocupació Estatal. Durant el mes de juliol 
s’impartiran cursos de teleformació, d’entre 
30 i 40 hores, sobre atenció al client en anglès, 
comptabilitat avançada, cuina, servei en bars 
i restaurants i tècniques de venda i formació 
de venedors. Al setembre les accions forma-
tives, d’entre 20 i 30 hores, seran presencials 
a l’aula de formació del Gremi (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 481, baixos) i estaran dedica-
des a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, 
l’atenció i informació al client del petit comerç 
en anglès i la gestió d’establiments de restau-
ració. Per a més informació i reserva de plaça: 
cristina.palleja@gremirestauracio.com o al 
telèfon 93 552 65 85.  Podeu consultar l’oferta 
formativa del Gremi així com els requeriments 
per optar als cursos fent clic aquí. 

CURSOS SUBVENCIONATS 
100% PER A TREBALLADORS

FORMACIÓ

Casulá Asociados es dedica 
a la consultoria de negocis i 
desenvolupament de persones

El Gremi i Casulá Asociados col·laboren per 
augmentar la rendibilitat dels negocis 

ment del sector de la restauració, hotels, 
consum i càterings.

Casulá Asociados – Taller de Hostele-
ría dóna serveis per millorar la rendibili-
tat dels establiments de cada sector, fo-
namentalment a través de les seves 
àrees de selecció i formació. En el 
primer cas, la firma disposa d’una 
àmplia cartera activa dels millors 
perfils per a la restauració i hosta-
leria, els entrevista, avalua i com-
para segons les necessitats de cada 
client. A partir de la incorporació 
de la persona o persones triades, els 
negocis sempre estaran coberts, amb 
períodes de garantia, fins a la total 
consolidació del candidat contractat 
al seu lloc. Pel que fa a la formació, 
fa ús de metodologies senzilles però 
potents adreçades a les estructures ja 

existents dels restaurants, sales i cuines. 
Casulá Asociados – Taller de Hostelería 
manté contacte directe amb el client des 
del plantejament fins al final del procés, 
amb total implicació i confidencialitat, 
donant suport per tal de reforçar els ne-
gocis i incrementar-ne les vendes. 

L’acord entre el Gremi i l’empresa su-
posa que els agremiats tinguin preus 
especials en els serveis i consultes gra-
tuïtes d’orientació estructural. Més infor-
mació: 654 367 565 / 93 280 36 36 (Cristi-
na Vera) o cvera@casulaasociados.com.

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1

