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Millora i agilitza la gestió de les comandes del teu
bar o restaurant amb Prezo i estalvia costos
b) Control / Gràcies a l’històric de comandes o al tauler de control estadístic
que Prezo ofereix tant per a restaurants
com per a grups de restauració, el client podrà tenir major
control sobre les comandes,
sobre l’equip i les seves estratègies de compra.
c) Estalvi de costos / A Prezo el restaurant podrà mantenir els acords privats amb els
seus proveïdors, descobrir
noves ofertes o fins i tot nous
proveïdors gràcies a la comparativa del mercat.
Actualment més de 150 restaurants i 500 proveïdors treballen amb Prezo a diari. Si
voleu començar a treballar
amb Prezo envieu un e-mail a
info@prezo.es o registreu-vos
a la seva web www.prezo.es.
Recordeu que els locals que
formeu part del Gremi gaudiu
d’un 25% de descompte.

Prezo es una solució business intelligence i
gestió de comandes pel sector HORECA.
Decenes d’operadors del sector i els seus
proveïdors utilitzen Prezo a diari per
gestionar, controlar i entendre millor
les seves compres, preus i productes, millorar la presa de decisions i
incrementar vendes i beneficis. A
diferència d’altres plataformes
de gestió de comandes, Prezo
dóna accés a informació actualitzada del mercat.
Els principals beneficis
de Prezo per a un restaurant són:
a) Agilitat / Prezo permet agilitzar processos i
estalviar temps
de gestió, ja que
permet una centralització de comandes a tots els proveïdors
a la vegada, tenir perfils d’usuari diferenciats i simplificar el
procés de compra assignant àrees de compra diferenciades a
cadascun d’ells, o per exemple, tenir els escandalls amb la informació del mercat actualitzada automàticament.

Cambrers, cuiners, bàrmans, maîtres, talladors de pernil, personal de neteja... Servicios
de Hostelería porta més de trenta anys proporcionant el personal qualificat idoni per a
empreses del sector de la restauració, el càte-

ring i l’hostaleria. També pots comptar amb
l’experiència d’un equip de professionals flexible i capacitat per organitzar i gestionar celebracions i esdeveniments de tot tipus, sempre
amb un servei personalitzat i de qualitat. Els
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agremiats us beneficieu d’un descompte del
10% en tots els seus serveis. Per a més informació, contacteu amb Carlos Camacho (carloscamacho@serviciosdehosteleria.com, 646
472 604, www.serviciosdehosteleria.com).
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CONSULTA EL CALENDARI DE TALLERS GRATUÏTS QUE EL GREMI ORGANITZA DURANT EL MES D’OCTUBRE

