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SAPS SI ESTÀS AL DIA DE NORMATIVES I LLICÈNCIES? FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El 6 de juny Makro obrirà 
un nou centre a la Zona 
Franca més modern, fun-
cional i accessible. La 
nova botiga, que substi-
tuirà a la que fins ara hi 
havia al mateix polígon, 
estarà enfocada molt més 
a l’hostaleria, sent un cen-
tre competitiu i més soste-
nible. Makro Zona Franca 
està situat al  carrer A, n. 1.

Amb aquest nou es-
tabliment l’objectiu de 
Makro és continuar sent 
el millor soci de l’hostaler 
independent. Per això 
ofereix tota una sèrie de 
serveis per ajudar en la 
tasca diària dels profes-
sionals del sector i con-
tribuir a augmentar la 

de mercaderia mantenint la cadena 
de fred. També pot comprar in situ i 
fer que li portin la compra al negoci; o 
pot adquirir els productes a través del 
servei telefònic o del gestor de Makro, 
i ells li faran arribar la compra gràcies 
al servei d’entrega a hostaleria. En 
aquests darrers casos, el transport es 
realitza amb camions frigorífics multi 
temperatura, amb els quals es manté 
la cadena de fred i, per tant, la qualitat 
del producte roman intacta. El gestor 
de clients de Makro, no només ajuda 
a realitzar la comanda, també asses-

rendibilitat dels negocis. Per donar 
resposta a un dels serveis que des de 
fa més temps reclamaven els clients, 
el transport, Makro dona totes les fa-

cilitats a l’hora de fer la compra. El 
restaurador pot anar-hi i emportar-se-
la ell mateix, tenint a la seva disposi-
ció diverses opcions per al transport 

comensals els millors aliments de la 
nostra terra: els musclos i les ostres 
del delta de l’Ebre, la gamba vermella 
mediterrània, els calçots i la botifarra 

fresca de Valls, les carxofes del Prat 
o la vedella del Berguedà, entre altres 
productes catalans que arriben pràcti-
cament del productor a la t aula. 

El Nou Makro compta amb 
200 professionals, 7.000 m2 

i 18.000 referències

Makro inaugura una nova 
botiga a la Zona Franca

El nou Makro serà més modern i estarà dedicat 100% a l’hostaleria catalana.

Informació d’interès. Ampliació d’horari per temporada d’estiu
Us informem que la temporada estiuenca acaba de començar i, segons la norma, existeix la possibilitat d’allargar l’horari màxim de 
tancament dels establiments. L’article que fa referència als horaris especials en períodes de vacances i determinades festivitats indica 
que entre l’1 de juny i el 15 de setembre les activitats recreatives de bars, restaurants i salons de banquets poden perllongar l’horari 
màxim de tancament en trenta minuts sobre l’horari general. Si voleu accedir a la norma, cliqueu aquí. 

La botiga ofereix nous 
serveis per a la gestió dels 
negocis de restauració

sora sobre com treure el 
rendiment més alt als arti-
cles a la cuina i sala. Tant 
els gestors de clients com 
els caps de secció ofe-
reixen un assessorament 
personalitzat a l’hostaler.  
També compten amb un 
sommelier professional 
que pot ajudar el client a 
dissenyar la carta de vins 
del seu restaurant, entre 
altres funcions. 

De l’assortit de Makro 
destaquen els produc-
tes ultra frescos i locals: 
carns, peixos, fruites i 
verdures. L’empresa dona 
suport al cultiu, la cria i la 
pesca d’aliments catalans 
perquè els seus clients 
puguin oferir als seus 
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