
TENS DUBTES SOBRE L’ADAPTACIÓ A L’ORDENANÇA DE TERRASSES? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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Als anys 50 els mestres cervesers de DAMM 
van començar a elaborar una cervesa especial 
per celebrar les festes de Nadal, una recepta 
única que van compartir amb els treballadors 
i les seves famílies com a demostració d’afecte 
i de companyonia. Aviat aquesta iniciativa 
va esdevenir una tradició molt esperada per 
aquells pocs que, per la seva estreta vinculació 
amb Estrella DAMM, hi tenien accés. L’any 2013 
Estrella DAMM va recuperar aquest producte 
tan especial per compartir-lo amb els restau-
radors i amb tots els clients. L’acció fou molt 
ben rebuda i per aquest motiu enguany tornen 
a oferir la cervesa de Nadal en un format de 33 
cl exclusiu per a l’hostaleria. No perdis l’ocasió 
d’acompanyar les celebracions nadalenques 
dels teus clients amb el sabor exclusiu de la 
cervesa de Nadal Estrella DAMM i demana-la al 
teu proveïdor habitual!

Estrella DAMM recupera 
la cervesa més especial 
per celebrar el Nadal

PROMOCIONS

sopar de treballadors. 
Per un dia aquestes 
trobades canvien el 
marc en què es rela-
cionen cada dia els 
treballadors d’una 
empresa per un esce-
nari diferent, distès i 
informal en què, allun-
yats de les rigideses 
que imposa l’ambient 
laboral, poden estrèn-
yer vincles amb els 
seus companys i refo-
rçar el sentiment d’equip i el bon clima. 
Per contribuir a l’èxit d’aquests sopars, 
l’empresa Hailo, l’app per smartphones 
que permet sol·licitar un servei de taxi 
amb només dos tocs de pantalla, llança 
ara una atractiva promoció que els res-
tauradors poden oferir als seus clients 
que celebren sopars de Nadal al seu 
local. Es tracta d’un descompte de 10 

euros per cada servei de taxi sol·licitat, 
independentment del seu cost total, 
quan el pagament es faci amb targeta. 

Per gaudir d’aquest descompte els 
usuaris han de descarregar l’app i regis-
trar-se (l’oferta, per tant, només és vàli-

Imatge promocional de Hailo.

da per usuaris nous de Hailo). D’aquesta 
forma, el restaurant pot acompanyar els 
àpats nadalencs amb begudes típiques 
com el vi o el cava i els comensals poden 

Ofereix als teus clients 10€ gratis 
pel taxi de tornada als sopars de Nadal

L’avinentesa de les festes de Nadal moti-
va un gran nombre de reserves de grups 
a bars i restaurants de la ciutat per part 
d’empreses que hi celebren l’habitual 

gaudir de la vetllada amb la garantia que 
podran tornar a casa amb taxi al millor 
preu. Així doncs, el Gremi us animem a 
incorporar aquesta promoció als vostres 
menús per sopars de grups. Per fer-ho 
cal omplir un formulari (feu clic aquí) 
o enviar un correu electrònic a barce-
lona.ayuda@hailocab.com indicant a 
l’assumpte “Cenas Navidad”. Posterior-
ment, un membre de l’equip Hailo es 
posarà en contacte amb vosaltres per fer-
vos arribar tots els materials promocio-
nals necessaris i fer una primera estima-
ció de la demanda que es pot requerir.

L’app Hailo permet sol·licitar 
un servei de taxi amb només 
dos tocs de pantalla

Fes clic aquí, omple el 
formulari i ofereix un 
descompte de 10 euros 
als teus clients!

http://ow.ly/EA7F9
http://ow.ly/EA7F9

