DOSSSIER DEE PREMSA
A

RES C
CATALUNYA,, LA NOVA MONEDA
M
CO MPLEMENTÀ
ÀRIA PER AJUDAR AL CO
OMERÇ LOCA
AL.
RES offereix una altternativa mon
netària per inccrementar el volum
v
de negoci a les PIMEEs i autònomss locals
perfom
mentar el com
merç local.
El RESS és una xarxxa de PIMES i autònoms locals que té per objectiu donar un ssuport addicional a
aquessts negocis peer tal que augmentin al v oltant d’un 5%
5 les seves vendes.
v
Per ffer‐ho s’utilitzza una
moneeda complementària, el RE
ES, que té el mateix valor que l’euro (1 RES = 1€), d’’aquesta man
nera es
priorittzen les comp
pres entre membres de la xxarxa alhora que s’atrauen clients
c
particuulars.
Tal co
om mostra l’eexperiència be
elga els negoccis membres de RES incrementen un 55% el seu volum de
negocci, ja que toth
hom que té moneda RES, eesdevé client potencial
p
pel fet que noméés se’ls podrà gastar
dins laa xarxa RES. Els
E negocis poden rebre tott l’import o so
olament una part de l’imporrt total en RESS, amb
aquessts RES que ha ingressat po
odrà fer les seeves compress el seu negocci necessiti, seempre dins la
a xarxa
RES. A
Aquestes tran
nsaccions es poden
p
fer onliine o a travéss d’una targetta. Per cada trransacció realitzada
s’aplicca una taxa del 3,5 % sobrre el import R
RES, que es re
einverteix dinss la xarxa en fforma de pub
blicitat,
promo
e
ocions pels paarticulars, fons de garantia pels crèdits, etc.
A méss, els negocis de la xarxa ta
ambé tenen aaccés a línies de
d crèdit en RES
R sense inteerès. Només pel sol
fet d’esdevenir meembre RES s’o
obté un crèditt de 2.000 REES (el compte RES podrà esstar fins a 200
00 RES
bjectiu que el
e negoci puggui començar a fer les primeres comprres sense havver de
negattius) amb l’ob
desem
mborsar dinerrs. Es pot acccedir també a línies de crèdit en RES més elevadees, igualment sense
interèès, que es reto
ornaran periòdicament en qquotes RES esstablertes.
A parttir de setemb
bre els particu
ulars també poodran ser me
embres RES i gaudir
g
de benneficis exclusiu
us: per
cada recàrrega quee realitzin de la seva targeeta RES disposaran sempre
e d’un 30% m
més de dinerss (p.ex.
btindran 130 RES). A més,, gaudiran d’o
ofertes i prom
mocions excluusives pel fet de ser
carreggant 100 € ob
memb
bre RES. D’aq
questa manera el particullar tindrà un valor afegit per consumiir a la xarxa RES i,
d’aquesta manera, ajudar a l’economia local..
v néixer a Bè
èlgica fa 15 annys (www.res.be) i actualm
ment hi ha unaa comunitat de
d més
Aquessta iniciativa va
5.0000 negocis adherits i més de
e 100.000 usuuaris que prio
oritzen les compres als esttabliments ad
dherits,
s’ajud
den entre ells,, i reben un trracte preferenncial. Durant el 2011 les se
eves transacciions van mourre més
de 31 milions!
Gràciees a la spinofff de la Unive
ersitat de Giroona, SOCIAL CURRENCIES
C
MANAGEMEN
M
NT S.L., que trreballa
amb la recerca, desenvolupam
d
ment i implem
mentació de monedes complementariees i la voluntat de
presa belga REES scrl ha estatt possible el lllançament del RES a terres catalanes.
l’emp
Duran
nt aquest anyy 2012 i part del
d 2013 s’impplementarà a Girona; segu
uidament, Figuueres, Platja d’Aro
d
i
Palam
mós, per a continuar expandint‐se llavoors a la resta de les coma
arques gironinnes i Catalunyya per
arribaar, finalment, a cobrir tot ell territori espaanyol.

El RESS es va inspiraar amb el sistema alemanyy Regiogeld i el sistema suïïs WIR, creat per 16 comerciants
de Zurich durant la crisi del 1930
0 amb l’objecttiu de sostenir l’economia local.
ww.res.cat
Per a més informacció visiteu: ww

Contaacte:
Elisab
bet Blanch ‐ comunicacio@res.cat

Telf: 972 41 97 52
2

Fax : 972
9 41 88 266

www
w.facebook.co
om/RESCatalunya
www
w.twitter.com
m/RESCatalun
nya

