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Circular 19/06 – 12 d’abril de 2019 

 

Conveni de col·laboració amb l’empresa Aiguaviva 

 

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha signat un conveni de col·laboració 

amb l’empresa AIGUAVIVA amb seu a Barcelona.  

 

AIGUAVIVA és una empresa fabricant de dispensadors d’aigua freda, aigua ambient i aigua 

amb gas pels establiments del sector de l’hostaleria. La seva aigua és 100% pura i 

sostenible, atès que els dispensadors van connectats a la xarxa d’abastiment i incorporen 

una sèrie de filtres, membranes i làmpades de llum ultraviolada que elimina tot tipus de 

residus, clors, virus i bacteris.  

 

AIGUAVIVA ofereix un màxim d’estalvi econòmic (fins a un 70% en la majoria dels casos) i 

d’espai, amb aigua de qualitat, 100% pura.  

 

La seva forma de pagament dels dispensadors que ofereixen als clients, és a través d’una 

quota mensual, trimestral o anual de lloguer de l’equip durant 2 anys, en què s’inclouen 

totes les reparacions tècniques i una quantitat d’ampolles personalitzades amb el logotip de 

l’establiment i amb una capacitat d’1 litre i/o 0,5L. En aquest sentit, ni treballen amb 

Rèntings (entitats financeres pel mig) ni subcontracten el Servei tècnic.  

 

Amb el lema “La Teva Aigua, amb la Teva Marca” han aconseguit contractes amb importants 

professionals de l’hostaleria i cadenes hoteleres. Actualment són proveïdors de Martín 

Berasategui, Pablo Gonzalez, NH Hotels, Barceló Hotels, Hotels Catalonia, Grup Balfegó, etc. 

Així com d’establiments de la província de Girona, associats a les associacions d’hostaleria 

membres de la Federació. 

 

L’acord de col·laboració entre la Federació i AIGUAVIVA consta de l’oferta d’un 10% de 

descompte sobre la quota anual pels associats a les onze associacions d’hostaleria 

membres de la Federació. Així mateix per ser associat, el nombre d’ampolles 

personalitzades que regalaran a l’establiment serà de 84 en comptes de 60, que és la 

quantitat estàndard pels clients que no estan agremiats.  

 

http://www.gihostaleria.org/
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Per tal que tingueu més informació de l’empresa, us indiquem tres vídeos i us adjuntem una 

presentació de l’empresa, les fitxes tècniques de les dues màquines i les certificacions de 

qualitat. 

 

http://restaurantes.aguaviva.eu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fro0jejYJIw (MARTÍN BERASATEGUI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFLYnTCpjSs (RESTAURANTE CHIRÓN) 
 

També us adjuntem un document informatiu dels preus de les dues màquines i del tipus 

d’ampolles que tenen.  

 

En el cas que estigueu interessats en què el representant d’AIGUAVIVA es posi en contacte 

amb vosaltres, ens ho feu saber i li farem arribar les vostres dades.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 
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