Circular 15/27 – 2 de juny de 2015
Acord de col·laboració amb AGS – Aliança de Compres
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona va signar un acord de
col·laboració amb AGS, una Aliança de Compres que té l’objectiu de generar estalvi
directament sobre les compres de despeses generals (assegurances, material
d’oficina, electricitat, consumibles, etc.).
AGS en aquest moment ofereix els seus serveis per a més de 40 categories de
despesa, proporcionant als seus associats estalvis d’entre el 4% i el 20%
respecte els seus preus de compra actuals i, mitjançant els proveïdors que tenen
acord de col·laboració per oferir aquests descomptes.
En aquest sentit, AGS treballa amb dos tipus de proveïdors: per una banda els
proveïdors homologats per AGS que ofereixen els descomptes aplicables i que
seran els que subministraran, facturaran i donaran servei a l’associat directament
sense la interferència de ningú. Per una altra banda, hi ha els proveïdors
recomanats que són els que no es poden basar en un preu anterior per passar
proposta al client però que es comprometen a donar la seva millor oferta d’aquell
moment.
Per entrar a formar part d’aquesta Aliança de Compres s’estableixen uns preus que
només es paguen una sola vegada en concepte de quota d’adhesió, i són en
funció del nombre de treballadors que té l’empresa associada:


D’1 a 10 treballadors: 50€



D’11 a 20 treballadors: 250€



De més de 21 treballadors: 500€

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org

AGS també dóna la possibilitat a l’associat de provar el servei (prèvia signatura
de contracte de compromís d’adherir-se una vegada hagi comprovat el servei), de
forma que pugui efectuar una compra d’aquella partida que més li interessi sense
haver de pagar prèviament la quota d’adhesió.
Us adjuntem el dossier de proveïdors d’AGS actuals, els quals a partir del moment
que hem signat l’acord de col·laboració s’ampliaran en funció de les nostres
necessitats.
També informar-vos que la xarxa comercial d’AGS es posaran en contacte amb
vosaltres per tal de demanar-vos una cita prèvia per presentar-vos en detall en què
consisteix l’Aliança de Compres. Així mateix comunicar-vos que en els propers dies
rebreu un comunicat de l’empresa presentant els seus serveis.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que us pugui sorgir.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de comunicació de la FHCG
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