
Iberian Partners, l’embotellador de Co-
ca-Cola a Espanya, Andorra i Portugal, 
s’adreça a tots els establiments agre-
miats per tal de donar a conèixer nous 
productes i serveis lligats al món de la 
restauració. D’aquesta manera, el Gremi 
continua promovent la modernització 
del sector i la millora de la seva competi-
tivitat mitjançant la renovació de la seva 
oferta gastronòmica i de serveis. En el 

marc d’aquest projecte, que s’inicia amb 
OLIVIAS el 30 de setembre, es duran a 
terme presentacions, pensades exclusi-
vament per a restauradors, de nous pro-
ductes i serveis, així com de productes 
consolidats a través d’ofertes a preus 
competitius. Les demostracions i els 
tasts seran protagonistes també d’aquest 

espai en què els restauradors de la ciutat 
podran entrar en contacte amb marques, 
productes i distribuïdores poc implan-
tades al nostre país. La iniciativa reflec-
teix, al mateix temps, el compromís de 
la presidència i els òrgans de govern del 
Gremi amb la competitivitat i amb la mo-
dernització del sector. 

TENS DUBTES A L’HORA D’APLICAR L’ORDENANÇA DE TERRASSES? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El proper dimarts 30 
de setembre, el Gre-
mi de Restauració de 
Barcelona i l’empresa 
OLIVIAS realitzaran un 
tast d’olis d’oliva ver-
ge extra, un producte 
essencial de la gastro-
nomia mediterrània. 
Aquesta sessió, oberta 
a tots els establiments 
agremiats, començarà 
a les 17 hores i tindrà 
lloc a la seu del Gremi, 
a la Gran Via de les 
Corts Catalanes. Les 

El Gremi de Restauració i OLIVIAS et conviden a tastar 
una selecció dels millors olis d’oliva verge extra

places són limitades, motiu pel qual es 
recomana que aquells agremiats que es-
tiguin interessats s’incriguin el més aviat 
possible. La sessió té lloc en el marc 
del projecte SHOWROOM@GREMI, 
l’objectiu del qual és donar a conèixer 
nous productes i serveis de qualitat als 
restauradors. A més, els assistents re-
bran un 20% de descompte per adquirir 
olis d’oliva verge extra. 

Passió pel producte de qualitat
OLIVIAS neix l’any 2004 com una dis-
tribuïdora especialitzada 100% en la co-
mercialització d’olis d’oliva verge extra i 
vinagres, de la mà de petits productors 
que treballen amb varietats autòctones 
d’olives i que tenen com a objectiu prin-
cipal elaborar olis d’oliva de la màxima 
qualitat. A partir del 2007, s’inicia una 
nova etapa amb la inclusió de nous pro-
ductes de gran qualitat al seu catàleg. 

Selecció de diversos olis d’oliva verge extra comercialitzats per OLIVIAS. 

OLIVIAS oferirà als assistents 
un 20% de descompte per 
adquirir olis d’oliva verge extra
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La iniciativa respon al 
compromís del Gremi amb la 
competitivitat del sector

És aleshores quan s’incorporen olives, 
banderetes, fruita seca, patates xips i un 
llarg etcètera. També ofereixen als seus 
clients les galetes franceses La Mere 
Poulard elaborades al Mont St. Michel 
amb mantega normanda i ous frescos, 
seguint la recepta del 1888 d’Annette 
Poulard.

Compromesos amb la competitivitat 
La iniciativa SHOWROOM@GREMI, 
que compta amb el suport de Coca-Cola 

MÉS INFORMACIÓ
933 018 891

Quan? 30 de setembre (dimarts)
A quina hora? 17 hores

On? Seu del Gremi de Restauració


