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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI FENT CLIC AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

RateNow presenta un sistema per obtenir les opinions dels clients

A través d’un mètode d’avaluació inter-
na, amb qüestionaris de satisfacció tàc-
tils molt visuals i fàcils de respondre, 
l’empresa RateNow ofereix als bars i 
restaurants la manera més ràpida i fiable 
d’obtenir l’opinió dels clients sobre el lo-
cal que visiten. Tot just després de tenir 
l’experiència, quan la sensació encara és 
fresca a la memòria, el client opina del 
servei rebut introduint el seu grau de 
satisfacció. Les dades es pugen al núvol 

en temps real i el restaurant les pot con-
sultar al moment. El qüestionari és total-
ment personalitzable perquè es puguin 
puntuar diferents serveis, amb sis tipus 
de preguntes. El sistema contrasta amb 
les plataformes de reputació online on 
poden opinar persones que potser no han 
visitat l’establiment. RateNow aporta al 
negoci una imatge de modernitat i proxi-
mitat al client, gràcies als tres formats de 
dispositius que té: de paret, de taulell o 

de peu. D’aquesta manera el restaurant 
demostra un interès per la valoració del 
client i pot fer que canviï, en positiu, la 
seva percepció de l’experiència; alhora  
que detecta els punts de millora d’acord 
amb les necessitats dels clients. Gràcies 
a l’acord entre el Gremi i RateNow, els 
agremiats teniu un 30% de descompte 
sobre la quota d’entrada pel disseny del 
qüestionari. Més informació escrivint a 
info@ratenow.es o telèfon 930 104 697.

L’assessoria fiscal i comptable del Gremi us ajuda amb les novetats legals
El Gremi de Restauració de Barcelona dispo-
sa d’un equip d’assessoria fiscal i comptable 
que posa al servei dels agremiats tot el seu 
coneixement sobre les necessitats especí-
fiques de les empreses de restauració, tant 
les quotidianes com les extraordinàries. 
L’assessoria segueix de prop les novetats 
fiscals i els canvis legals per aconsellar-vos 
sobre gestió fiscal i laboral per a autònoms, 
pimes i grans empreses; impostos trimes-
trals i anuals (per mòduls, per societats i ren-
des); estudis previs a l’obertura d’un negoci 
de restauració, tancament de balanços i su-
pervisió comptable; gestió de nòmines, con-
tractes, quitances, etc. Per facilitar la recolli-
da i entrega de documentació al restaurador, 

l’assessoria del Gremi disposa d’un servei de 
missatgeria propi. Consulteu-nos els vostres 
dubtes i buscarem la millor opció per ajudar-
vos. Demaneu més informació al telèfon de 
l’Assessoria del Gremi: 935 522 967 o per correu 
electrònic: assessoria@gremirestauracio.com.

Ets persona física, tributes en mòduls 
i durant el 2016 has ingressat més de 

250.000 euros?
El 2017 passes directament al règim de tributació 
d’estimació directa simplificada. 
La imputació del total del resultat del negoci aniria a la 
teva renda particular, tributant fins a un 45% a l’IRPF.
Constitueix una S.L. per tributar a l’IRPF només pels 
rendiments que retiris com a sou, tributant al 25% com 
a impost de societats tota la resta. 
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