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El RESS supera els 200.000€ en
n transaccionns i ha creat 12 llocs de trreball, en pocc més de mig
g any
Des d
de la seva preesentació pú
ública coinciddint amb la introducció del
d particularr el passat més
m
d’octubre, la xarxxa d’emprese
es RES ha fett 10.000 operacions de co
ompra – vennda que han
d 200.000€
€, la meitat d els quals s’han mogut am
mb RES.
supossat un total de
Amb aquestes xiffres, al cap d’’un any, el voolum de neggoci que es mogui
m
dins la xarxa RES
supossarà l’1% dell PIB de la zo
ona, uns 52 m
milions d’€ ap
proximadam
ment.
Amb més de 300 empreses ad
dherides, el ccircuit de compra‐venda entre elles jja s’ha activa
at
assar
amb l’ajuda de les compres del més de 1. 500 particulars que han fet 600 càrreegues per pa
els seeus € a RES i guanyar més poder de ccompra.
Des d
de l’inici el REES, la xarxa ha
h oferta feinna a 12 perso
ones de les quals
q
9 estavven a l’atur.

El R
RES en xifre
es...
10.0
000 transacciions que sum
men un impo
ort de
200.0
000€ (el 50% RES i 50% e n €). Aquestes xifres s’ha
an mogut enntre les
3000 empreses adherides
a
qu
ue la xarxa REES té entre Girona
G
i Figue
eres. En aqueestes poblaccions
1.500 particullars utilitzen la targeta peer fer les sevves compres.. Aquest partticulars han fet
600
0 càrregues qque han supo
osat un ingré
és de
50.000
0 €. Actualmeent la plantilla del RES co
onsta de
12 perrsones, de le
es quals
9 estavenn a les llistess de l’atur
Després de conso
olidar la xarxa d’empresees a Girona i a Figueres, el
e RES superaa les 300
emprreses adherid
des i es dona
a a conèixer a Begur com
m a la primera
a població dee la Costa Brrava.
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