NOTA DE PREMSA
Girona, 6 juny 2012
PRIMERA TROBADA DE MEMBRES RES
Els primers membres de la xarxa RES es van conèixer per establir les primeres transaccions de la
xarxa entre proveïdors RES.

El passat dimarts al vespre es va produir la primera trobada de membres RES al restaurant
Divinum de Girona.
La crida era a dos quarts de nou del vespre al nou emplaçament del restaurant Divinum, un
dels primers restaurants de la xarxa RES.
Després de l’arribada de les més de 30 persones convidades a la trobada, la responsable
comercial, Núria Velàzquez, va agrair l’assistència a tots els representants de les petites i
mitjanes empreses que van assistir a la trobada, els va presentar i va fer una crida a la
recomanació de la iniciativa per tal de engruixir la xarxa el més aviat possible.
Un cop acabats els agraïments, tots els assistents vàrem disposar de prop de dos hores per
conèixer les seves activitats professionals i establir els primers contactes. Va ser un bon
moment perquè els protagonistes de la xarxa d’establiments es coneguessin i poguessin
establir els primers contactes per futures compres entre ells utilitzant la moneda RES.
Entre els assistents de la jornada, ja hi havia algun membre RES que ja havia fet les seves
primeres compres dins la xarxa. Durant la part de networking, van poder explicar a tots els
assistents la seva experiència.

El 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.
Aquesta iniciativa va néixer a Bèlgica fa 15 anys (www.res.be) 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 de RES.

Contacte:
Telf: 972 41 88 54
Elisabet Blanch, premsa RES – elisabet.blanch@res.cat
www.res.cat

www.facebook.com/RESCatalunya

www.twitter.com/RESCatalunya

