NOTA DE PREMSA

Girona, 10 d’abril 2012

RES ofereix una alternativa monetària per incrementar el volum de negoci a tots els
comerços de Girona i fomentar el comerç local.

Una empresa gironina, SOCIAL CURRENCIES MANAGEMENT, S.L., està implantant una nova
moneda a la ciutat de Girona, el RES. El projecte està promogut per la Universitat de Girona.
El RES és una moneda social que té com a objectiu ajudar el comerç local. Aquesta iniciativa,
sorgida de Bèlgica fa 15 anys, s’està implementant a Girona.
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.
Tothom que utilitzi RES obté una sèrie de beneficis: Els establiments que siguin membres RES
incrementaran el seu volum de negoci al voltant d’un 5%, ja que tothom que tingui moneda
RES només se’ls podrà gastar dins la xarxa RES. A més, també ofereix línies de crèdit sense
interès.
Els particulars també tenen beneficis: 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.
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.

Actualment, a Bèlgica, 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, tal i com es mereixen per a ser membres de la xarxa RES.

