NOTA DE PREMSA
Girona, 2 d’agost 2012

PRIMERES RESERVES AMB RES ALS HOTELS GIRONINS.

Turistes belgues venen a Girona a passar les seves vacances i paguen les seves despeses amb el
RES.
Ja s’han superat els 1.000 RES en transaccions entre els restaurants adherits al RES mentre
s’arriben als 100 establiments adherits a la xarxa.

Un dels sectors més castigats per la crisi és el turístic i, en aquest cas, el RES està facilita
l’atracció dels turistes belgues a la capital gironina. Ja s ’han produït les primeres reserves de
turistes belgues que volen passar les seves vacances a la ciutat de Girona que pagaran la seva
estada amb el RES.
A part de les reserves hoteleres, aquestes visites també comportaran un augment de vendes a
botigues i restaurants que veuran com aquests turistes hi faran les seves compres.
Tot i el context de crisi actual, el RES proporciona facilitat de pagament a les empreses i és una
eina de consum que reactiva les compres entre particulars i empreses de proximitat i de
confiança.
Aquest fet coincideix amb el repartiment de les primeres targetes, per invitació exclusiva, que
tenen com a finalitat comprovar que el sistema i la xarxa RES funciona a la perfecció ja que al
mes d’octubre es repartiran 10.000 targetes amb 25 RES cadascuna per tal que els primers
particulars puguin fer les seves compres. A més, a l’octubre, i coincidint amb les Fires i Festes
de Sant Narcís, el RES Catalunya està preparant un seguit de campanyes de difusió i
comunicació per apropar la nova moneda complementària al ciutadà de Girona.

Prop de 100 empreses adherides i més de 1.000 RES en transaccions entre
restaurants
El RES ja arriba a la xifra de 100 empreses adherides a la xarxa i, gràcies a totes elles, ja s’han
començat a realitzar els primers pagaments amb RES i s’han superat els 1.000 RES en
transaccions entre els restaurants que estan adherits a la iniciativa RES en un període de 2
mesos.

A més, també s’han comptabilitzat altres pagaments en altres sectors i establiments com són
la botiga de moda Rue du Nord, Cal Rei, La Cocollona, Llibreria Geli, la farmàcia Ma Fernanda
Pita, La Botigueta de l’amor, Xocolat Paris, ... entre d’altres.
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