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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Yupcharge: 
carregadors 

de mòbils per a 
restaurants

En el sector de la restauració cada cop 
és més difícil destacar. Davant una ofer-
ta gastronòmica similar i equiparada 
en preus, serveis de valor afegit gra-
tuïts com wifi o carregadors de mòbils 
s’han convertit en l’última tendència 
de màrqueting en el sector. En l’era de 
l’smartphone els es-
tabliments de restau-
ració s’han d’acostar 
a un client cosmopo-
lita que sempre està 
connectat. El client 
no només busca bon 
menjar i preus sinó 
un lloc on sentir-se a 
gust i connectat. 

Qui no s’ha quedat 
sense bateria fora 
de casa? Donant 
solució a aquesta 
situació, el restau-
rant obté una imatge 
positiva de marca i 
utilitza carregadors 
com una eina de 
captació i fidelitza-
ció de clients. Un client satisfet segura-
ment tornarà a aquell restaurant perquè 
la seva experiència és positiva. 

Els carregadors de mòbils Yupcharge 
també es converteixen en una autèntica 
eina comercial, ja que, amb l’excusa de 
carregar el mòbil, el client potencial es 

pot acostar a l’establiment i consumir. 
Això es tradueix en més vendes, ja 
que els consumidors estaran un mínim 
de 10 minuts carregant el seu telèfon 
mòbil. A més, tots els carregadors de 
Yupcharge són un ganxo publicitari 
en el punt de venda perquè disposen 

d’espais publicitaris per personalitzar 
el carregador amb la imatge corpora-
tiva de l’establiment o bé amb la seva 
oferta comercial, menú, carta, etc. 

Yupcharge és més que un carregador, 
ja que ofereix una app gratuïta que gene-
ra tràfic de potencials clients als restau-

rants. Quan l’usuari 
s’està quedant sense 
bateria la Yupapp l’hi 
notifica indicant-li on 
estan els establiments 
més propers on re-
carregar gratis el seu 
mòbil. Aquest servei 
és totalment gratuït 
per als establiments i 
l’usuari final. Així que, 
en adquirir un carre-
gador, l’establiment 
automàticament for-
ma part de la xarxa 
de restaurants inscrits 
en l’app. Yupcharge 
és una empresa cata-
lana de fabricació de 
carregadors públics 

amb 10 anys d’experiència en el sector. 
Teniu més informació dels seus produc-
tes a www.yupcharge.com o enviant un 
correu a info@yupcharge.com. Gràcies 
a la col·laboració entre el Gremi i Yup-
charge els agremiats teniu un 10% de 
descompte a les vostres compres.  

4 Gats celebra el 120è aniversari amb un sopar de luxe
L’emblemàtic restaurant commemora els seus 120 anys d’existència amb diverses accions relacio-
nades amb la gastronomia i la cultura. Per al pròxim 18 de maig ha organitzat un “Sopar tàndem” amb 
el prestigiós xef Carles Gaig i Òscar Alba, xef executiu del 4 Gats. El sopar, elaborat a quatre mans, 
es basarà en plats clàssics de la cuina catalana interpretats pels dos cuiners. El restaurant, a més, 
celebra aquests dies que ha rebut la medalla d’or 2017 al mèrit civil, atorgada per l’Ajuntament de 
Barcelona, com a referent gastronòmic i cultural de la ciutat. Paral·lelament recupera l’esperit que el 
va caracteritzat als seus inicis com a espai de tertúlies i exposicions, programant lectures de contes 
solidaris a càrrec de personatges populars del país, mostres culturals de tota mena i concursos de 
relats per a tots els públics. Per a més informació del “Sopar tàndem”, feu clic aquí. 
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