CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Girona, 4 d’octubre 2012
EL RES INTRODUEIX EL PARTICULAR DESPRÉS DE CONSOLIDAR UNA XARXA D’ESTABLIMENTS
ON ES POT PAGAR AMB LA NOVA MONEDA.
RES ofereix una alternativa monetària per incrementar el volum de negoci a tots els comerços de Girona i
fomentar el comerç local.

El proper dimecres 17 d’octubre al Saló descans del Teatre Municipal de Girona es presentarà la posada
en marxa de la xarxa d’establiments RES i l’entrada dels particulars al sistema.
Aquest serà el tret de sortida per a la repartició de les 10.000 targetes amb 25RES cadascuna entre la
població gironina.
El RES, que des del més d’abril ha aconseguit crear una xarxa de prop de 200 empreses, ja ha efectuat
més de 500 transaccions que suposen pràcticament 10.000 RES.
Destacar que comptarem amb la presència el Rei del RES, el mític i reconegut actor Toni Albà que,
disfressat de Rei, ens pregonarà les virtuts del RES.

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.

Dia i Hora: Dimecres, 17 d’octubre de 2012; 20h
Lloc: Saló descans, Teatre Municipal de Girona
Plaça del vi 1, 17004, Girona
CONTACTE: elisabet.blanch@res.cat ‐ 972 41 88 26 – 646 32 28 37
Es prega confirmar assistència.

