
ASSISTEIX A LA DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES KM.0, “FETS AL COSTAT DE CASA”, EL PROPER 11 DE MARÇ A LES 17H
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Amb els pas dels anys 
la tecnologia s’ha anat 
introduint als diferents 
àmbits de la vida so-
cial i econòmica. La 
seva entrada al món 
de la restauració, però, 
ha estat progressiva, 
i de mica en mica els 
restauradors han anat 
substituint, per exem-
ple, les antigues caixes 
registradores per nous 
sistemes de gestió a 
mida que permeten 
conèixer amb un sol 
clic els àpats que en-
cara no s’han servit a 
les diferents taules del 
restaurant; també la 
gestió de les comandes 
s’ha vist agilitzat per 
l’ús, per part dels cam-
bres, de dispositius 
mòbils que traslladen 
la informació a temps 
real a l’equip de cuina. 
A més de l’avantatge 
competitiu vinculat a 
l’ús d’aquests sistemes, 

Gaudeix del descompte que ofereix REGIS3, distribuïdor 
de solucions tecnològiques per a la restauració

la qualitat del servei rebut pel client es 
veu clarament beneficiada, motiu pel 
qual el Gremi ha arribat a un acord amb 
l’empresa REGIS3, distribuïdora de solu-
cions tecnològiques especialitzades per 
al món de la restauració. 
REGIS3 ofereix, entre d’altres, els se-
güents serveis: 

La plataforma Ágora Restauración està dissenyat per facilitar la gestió diària 
dels locals de restauració. És fàcil d’utilitzar i la seva opció MyÁgora permet ac-
cedir a tota la informació de forma remota, a través del telèfon mòbil. Es tracta 
d’una solució que milers de restaurants han adoptat ja amb bons resultats. 

- Assessorament en solucions de siste-
mes de TPV i gestió del bar o restaurant.

- Anàlisi de les necessitats del local i 
implementació de les solucions tecnolò-
giques que s’escaiguin. 

- Sessions formatives perquè tot el per-
sonal conegui la solució Ágora, basada 
en el programa de TPV.

10%
de descompte a

Serveis d’instal·lació i parametrització
Contractes de manteniment

15%
de descompte a

Terminals TPV CONCORD
Cursos de formació

Per més informació, contacteu amb Natàlia Bolea a 
través del telèfon del Gremi o bé per correu electrònic 
(natalia.bolea@gremirestauracio.com).

- Configuració i manteniment de les 
xarxes socials (Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.).

- Creació i manteniment de pàgines 
web, botigues electròniques i aplica-
cions personalitzades. 
També ofereix els següents productes, 
en venda o lloguer (renting):

- Terminals TPV CONCORD, per a 
professionals i industrials del món de la 
restauració, i el programa de restauració 
Ágora Restauración

- Solucions de software: servei a do-
micili, reserves i comandes online, carta 
digital.

- Sistemes de CCTV.
- Monitors de cuina i impressores.

Tots els establiments agremiats poden 
accedir a aquests productes i serveis 
amb les condicions especials ofertes per 
REGIS3 gràcies a l’acord al qual ha arri-
bat el Gremi. 


