NOTA DE PREMSA
Girona, 19 juliol 2012

EL RES CELEBRA LA SEGONA TROBADA DE MEMBRES AMB MÉS DE 1.000 RES EN
TRANSACCIONS ENTRE RESTAURANTS GIRONINS.

Ahir va tenir lloc la segona trobada de membres RES al Restaurant Cúrcuma de Girona.

A dos quarts de nou del vespre, més d’una cinquantena de comerços es van reunir a la segona
trobada de membres RES que va servir per posar en contacte a tots els nous membres de la
xarxes amb la finalitat de que es coneguin i estableixin les primeres sinèrgies per a futures
col∙laboracions.
El RES, que compta ja amb una vuitantena de negocis adherits, 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 i que aconsegueixin més clients. 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.

Més de 1.000 RES en transaccions entre restaurants
A part, 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. Aquesta xifra,
que s’ha assolit en un període de 2 mesos , ha estat possible gràcies als pagaments realitzats
entre els mateixos comerços que formen part del RES.
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, ... entre d’altres.

Perspectives de futur
Durant els propers mesos, el RES seguirà creant la seva xarxa d’establiments i no serà fins al
setembre que inclourà al particular regalant 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.
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