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Per què Google considera que TOTEAT Restaurant
Manager és la millor plataforma per gestionar restaurants
TOTEAT Restaurant
Manager és una plataforma digital especialitzada en el sector de
la restauració. Es tracta d’una pàgina web
amb un accés privat
on es treballen cada
dia tots els processos
que de manera integral intervenen en el
negoci: reserves, presa
de comandes, cobraments, enviament de
comandes a cuina i
barra, lliurament a domicili, take away, inventari, escandalls,
informes comptables i estadístics, etc.
TOTEAT Restaurant Manager, en definitiva, aglutina en una sola eina el llibre
de reserves, el TPV i tots els informes de
gestió. A més, tota la informació es troba
al núvol, és a dir, a internet, de manera
que el restaurador la pot consultar allà
on sigui des de qualsevol dispositiu: taUn any més, FIRA ÀPAT, la Fira Professional
dels Aliments Catalans, torna amb molta il·lusió
i amb la finalitat d’impulsar els productes catalans amb molta força. Des del Gremi de Restauració de Barcelona, com entitat col·laboradora
de FIRA ÀPAT, us volem convidar a participar
en aquest esdeveniment i conèixer tots els
productors catalans que presentaran els seus
productes de proximitat. La fira tindrà lloc
els propers 20, 21 i 22 d’octubre de 2017 a la
cúpula del C.C. Las Arenas de Barcelona, on
s’exposaran productes d’arreu de Catalunya.

funcionalitats vinculades a la fidelització
dels clients que visiten
l’establiment. TOTEAT
Restaurant Manager
permet conèixer les
preferències en el consum i l’import pagat,
entre d’altres aspectes,
cosa que facilita la personalització de l’oferta
i la millora de les valoracions a les xarxes
socials. De fet, l’eina ha
estat considerada per
Google com la millor
blet, mòbil, portàtil i ordinador. Els avan- plataforma del món en gestió de restautatges de TOTEAT Restaurant Manager rants. Durant el mes d’octubre els agreno s’acaben aquí: és un programa de ges- miats podeu beneficiar-vos d’una protió molt versàtil que s’adapta a qualsevol moció especial: podeu escollir entre 2
model de negoci, independentment de quotes mensuals gratis o 1 tablet de
la mida del bar o restaurant. L’empresa regal si contracteu el servei abans
aspira a esdevenir partner del client i a del 25 d’octubre. Per a més informació
ajudar-lo que el seu negoci sigui cada dia truqueu al 625 365 423 o envieu un covins · olis
· fruites
i verdures
· làcticsa ventas@toteat.com.
· carns · peix
més competitiu.
L’eina
també incorpora
rreu electrònic

Aliments Catalans de Qualitat

La Fira Professional dels Aliments Produïts a Catalunya del 20 al 22 d’octubre
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arrossos
confitures
· embotits
· conserves
· dolços
CONSULTA EL CALENDARI DE TALLERS
GRATUÏTS ·QUE
EL GREMI ORGANITZA
DURANT
EL MES D’OCTUBRE
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