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SI TENS QUALSEVOL PROBLEMA TÈCNIC O JURÍDIC, 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

Les jardineres de Perfyplast aporten elegància, confort i re-
sistència a les terrasses de bars i restaurants i fan que aques-
tes siguin més agradables. El fet de treure el negoci a les vo-
reres per tal de millorar el posicionament i reclam del local, 
implica la iniciativa del restaurador de fer de l’espai exterior 
un lloc singular, una zona confortable que proporcioni be-
nestar i felicitat al client des del moment en què s’hi asseu. 
Les jardineres són, en aquest sentit, l’element fonamental 
per embellir la terrassa. Perfyplast ofereix un servei inte-
gral de reformes i instal·lació de terrasses, aporta i dissenya 

solucions a mida 
per a qualsevol ti-
pus d’establiment 
de restauració. 
L’empresa fabrica 
jardineres de resi-
na amb polièster, 

reforçades amb fibra de vidre, laterals abatibles, amb tan-
cament segur amb clau, acabades en perfilaria inoxidable 
i amb capacitat per posar-hi plantes naturals. Així mateix, 
incorpora il·luminació autònoma del perímetre. També dis-
posa de para-sols, tendals, pèrgoles, paravents, rètols, tau-
les, cadires, etc. Gràcies a l’acord de col·laboració entre el 
Gremi de Restauració i Perfyplast, els agremiats teniu un 
descompte del 7% en tots els productes i serveis. Més infor-
mació trucant al telèfon 933 891 008 o cisa@perfyplast.com.

Presumiu tot l’any de terrasses 
amb jardineres amb Perfyplast

Les jardineres de Perfyplast són 
resistents, segures  i incorporen 
plantes naturals i il·luminació

Des de fa uns anys, la manera de connectar-se a aplicacions, 
serveis i subscripcions, és mitjançant les xarxes socials. Els 
usuaris d’aquestes ho fan en qualsevol lloc i a qualsevol 
moment. Per això és fonamental que als vostres locals ofe-
riu connexió gratuïta per als clients; us ho agrairan! El wifi 
social de GuaiFi actua igual que un wifi normal, facilitant 
l’experiència tant al propietari del restaurant com al client, 
oferint-li connexió a internet (gratis). Per tenir GuaiFi no-
més s’ha d’instal·lar un nou router connectat al vostre router 
de proveïdor d’internet. GuaiFi genera un wifi paral·lel per-
què els clients 
hi accedeixin de 
manera gratuïta. 
Així tindreu dues 
xarxes wifi: la pri-
vada i la pública. 
A partir d’aquí el 
client que vulgui connectar-se al Free Wifi de GuaiFi no-
més haurà de seleccionar la xarxa wifi, donar permís per 
connectar-se a ella amb el seu Facebook i fer un “check-in” 
perquè tots els seus amics vegin que està a la vostra cafe-
teria o restaurant. Demaneu més informació al 937 999 903 
o joan@socialwibox.com (Joan Puig). SocialWiBox us ofe-
reix també gestió de xarxes socials amb una estratègia per-
què estiguin actives, donin una bona imatge per crear una 
comunitat digital i, per tant, aconseguir més vendes.

És important que els restaurants 
tinguin xarxes socials actives i 
facilitin la connexió als clients

Aposteu pel món digital amb 
el wifi social de GuaiFi
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