
10% de descompte als productes estàndards

OFEREIX ALS TEUS CLIENTS 10€ GRATIS PEL TAXI DE TORNADA A CASA AMB HAILO! FES CLIC AQUÍ
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L’entrada en vigor de l’Ordenança de terrasses ha obligat els 
restauradors a adaptar les seves terrasses al nou marc norma-
tiu; un dels aspectes més controvertits ha estat la regulació dels 
para-sols i l’obligació de retirar-los de l’espai públic un cop ha 
finalitzat l’activitat a la terrassa. Més enllà d’aquest deure legal, 
el debat al voltant de les terrasses s’ha traduït en una reflexió 
per part del sector al voltant de l’aspecte exterior dels locals i 
de la necessitat de modernitzar les terrasses. El Gremi, com a 
entitat al servei del sector, ha arribat a un acord amb l’empresa 
IASO, fabricant de para-sols, perquè els establiments agremiats 
puguin gaudir d’un 10% de descompte als productes estàndards 
per dur a terme aquesta modernització. IASO ofereix un ampli 

catàleg de para-sols i 
tendals que permeten 
complir els precep-
tes de l’Ordenança 
de terrasses i, al ma-
teix temps, continuar 

oferint un servei confortable a les terrasses. L’empresa, fun-
dada ara fa 30 anys, realitza projectes integrals de para-sols 
que inclouen el disseny, la fabricació i la instal·lació. Darrera 
de cada departament hi ha un equip tècnic especialitzat en la 
fabricació de cadascun dels productes oferts. A més, també 
ofereixen el servei de manteniment i reparació.

El Gremi arriba a un acord amb 
el fabricant de para-sols IASO

IASO realitza projectes 
integrals de para-sols, des del 
disseny fins a la instal·lació 

Impregna el teu local d’esperit 
nadalenc amb Coca-Cola

Amb els dinars i sopars d’empresa comença l’activitat 
frenètica a bars i restaurants; és l’antesala dels grans àpats 
nadalencs que reuniran al voltant de la taula famílies sen-
ceres, retrobades per aquestes dates tan assenyalades. 
Aquests àpats, el menú dels quals es dissenya amb antela-
ció i que barreja els productes típics d’aquestes festes amb 
d’altres menys convencionals, s’acompanya, sobretot, de vi 
i cava, però també de Coca-Cola, present a totes les celebra-
cions familiars. 
És freqüent, a més, que durant les festes els restauradors, 
tal com fem s’acostuma a fer a les llars, decorin els seus es-
tabliments per donar major calidesa i color. Coca-Cola vol 
contribuir a omplir 
de màgia aquests mo-
ments tan especials 
que s’esdevenen als 
establiments de res-
tauració i, per això, 
posa a disposició de tots els locals diversos materials com 
estalvis de paper, tovallons i portacoberts decorats amb 
motius nadalencs, que portaran l’autèntic color d’aquesta 
festivitat. No perdis l’oportunitat i fes que el teu establiment 
sigui el lloc idoni on celebrar les festes de Nadal! Consulta 
el teu comercial i aconsegueix aquests materials!

Coca-Cola et regala estalvis, 
tovallons i portacoberts 

amb decoració nadalenca

http://ow.ly/EA7F9

