CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Girona, 17 d’abril 2012
PRESENTACIÓ DE L’ARRIBADA DEL RES A CATALUNYA, LA NOVA MONEDA
COMPLEMENTARIA PER AJUDAR AL COMERÇ LOCAL, I ELS PRIMERS COMERCIANTS
ADHERITS.
RES ofereix una alternativa monetària per incrementar el volum de negoci a tots els comerços de Girona i
fomentar el comerç local.
El divendres 20 d’abril a les 10h a l’Hotel Carlemany de Girona es presentarà el RES Catalunya,
aprofitant la visita del seu fundador belga, Walther Smets, i se signaran els primers convenis amb
diferents comerços i negocis gironins.
El RES és una xarxa de PIMES i autònoms locals que té per objectiu donar un suport addicional a
aquests negocis per tal que augmentin al voltant d’un 5% les seves vendes. Per fer‐ho s’utilitza una
moneda complementària, el RES, que té el mateix valor que l’euro (1 RES = 1€), d’aquesta manera es
prioritzen les compres entre membres de la xarxa alhora que s’atrauen clients particulars.
Tal com mostra l’experiència belga els negocis membres de RES incrementen un 5% el seu volum de
negoci, ja que tothom que té moneda RES, esdevé client potencial pel fet que només se’ls podrà gastar
dins la xarxa RES. A més, també tenen accés a línies de crèdit en RES sense interès.
A partir de setembre els particulars també podran ser membres RES i gaudir de beneficis exclusius: per
cada recàrrega que realitzin de la seva targeta RES disposaran sempre d’un 10% més de diners (p.ex.
carregant 100 € obtindran 110 RES). A més, gaudiran d’ofertes i promocions exclusives pel fet de ser
membre RES.
Aquesta iniciativa va néixer a Bèlgica fa 15 anys i actualment hi ha una comunitat de més 5.000 negocis
adherits i més de 100.000 usuaris que prioritzen les compres als establiments adherits, s’ajuden entre
ells, i reben un tracte preferencial. Durant el 2011 les seves transaccions van moure més de 31 milions!
Gràcies a la spin off de la Universitat de Girona, SOCIAL CURRENCIES MANAGEMENT S.L., que treballa
amb la recerca, desenvolupament i implementació de monedes complementaries i la voluntat de
l’empresa belga RES scrl ha estat possible el llançament del RES a terres catalanes.
Durant aquest any i part del 2013 s’implementarà a Girona; seguidament, Figueres i Platja d’Aro i
Palamós, per a continuar expandint‐se llavors a la resta de les comarques gironines i Catalunya per
arribar, finalment, a cobrir tot el territori espanyol.

Dia i Hora: Divendres, 20 d’abril de 2012; 10h
Lloc: Hotel Carlemany de Girona,
Plaça de Miquel Santaló i Parvorell , 17002 Girona
Contacte: elisabet@isac.cat ‐ 972 41 88 54

