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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

Per evitar que els clients s’hagin d’esperar en un restaurant 
per tenir taula es van inventar els avisadors. L’objectiu és 
acabar, de forma ràpida, amb la generació de soroll al local 
i reduir les llargues cues, aconseguint millorar la satisfacció 
del client, la qualitat del servei i la imatge de la marca. El sis-
tema afavoreix un augment en la rotació de taules, millora 
la productivitat del personal i, en conseqüència, contribueix 
a augmentar el volum de facturació. Regis3 i IGT Microelec-
tronics presenten un sistema d’avisadors de clients CON-
CORD que no requereix de cap mena d’instal·lació, fàcil de 
posar en marxa i d’utilitzar. El pack sencer d’avisadors de 
clients té un preu de 1.087 euros. Els agremiats, però, el po-

deu obtenir per 999 
euros. Així mateix, 
Regis3 disposa d’un 
sistema d’avisadors 
de cambrers per ra-
diofreqüència, ideal 

per a grans espais com terrasses, salons i menjadors, on els 
professionals han de recórrer gran distàncies. El xef crida 
al cambrer perquè reculli la seva comanda, sense aixecar 
la veu ni haver d’utilitzar timbres, evitant les esperes, els 
plats freds i les passejades innecessàries. El pack avisador 
millora l’atenció al client, l’ambient a la sala, la rotació de 
les taules i la productivitat del negoci. Té un preu de 1.500 
euros però els agremiats el podeu comprar per 1.385 euros. 
Per a més informació, contacteu Pere Ruiz (693013250,            
info@regis3.es). 

Com millorar l’atenció al client i la 
productivitat del teu restaurant

Els agremiats poden 
adquirir el pack d’avisadors 
per un preu més reduït

El Gremi us convida al lliurament dels 
Sreet Lovers BCN 2016 Awards

Amb una participació de més de 300 restaurants i la 
col·laboració del Gremi de Restauració de Barcelona, fi-
nalitza una nova edició del concurs de restaurants Street 
Lovers BCN impulsat a la ciutat de Barcelona. Les entitats 
organitzadores tenen el plaer de convidar-vos a conèixer de 
primera mà els guardonats d’enguany al lliurament de pre-
mis Street Lovers Awards 2016 que tindrà lloc el pròxim di-
lluns 25 de juliol a la sala Auditori de PIMEC (Carrer Vilado-
mat, 174 de Barcelona). L’acte començarà a les 17.45 hores i 
comptarà amb les intervencions del president del Gremi de 
Restauració, Pere Chias, i del president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi. Després del lliurament de premis, s’oferirà una 
copa  de cava a tots 
els assistents. Per 
confirmar la vostra 
assistència al lliu-
rament de premis, 
us heu d’inscriure 
omplint un senzill formulari que trobareu en el següent en-
llaç: http://blog.streetlovers.es/premios-streetlovers/. 
Street Lovers BCN celebra per segona vegada el concurs en 
què, en aquesta ocasió, restaurants, bars i cafeteries com-
peteixen per ser els millors valorats de la capital catalana 
en 12 categories diferents.  Els usuaris i clients dels establi-
ments els han pogut puntuar durant tres mesos a través de 
la pàgina web habilitada per l’ocasió. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és potenciar i millorar la imatge dels restaurants i 
l’impacte visual de la restauració en la cultura urbana.

Es premiaran 12 cateogires en 
els àmbits de la gastronomia, 
les begudes i l’aspecte social
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